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Aan mine Ouders.

Aan heQ einde van mijne academische sQudie gekomen, is heQ
mij eene behoefQe alien Hoogleeraren aan onze Vrije UniversiQeiQ
dank Qo zeggen voor de welwillendheid mij sQeeds bewezen .
Waar ik heQ woord QoQ U richQ, Hooggeleerde WOLTJER, hooggeeerde PromoQor, is heQ in de eersQe plaaQs om U mijnen dank
Qo beQuigen voor waQ mij heQ meesQ versch in heQ geheugen ligQ :
uwe nieQ genoeg Qo waardeeren belangsQelling in diQ proefschrifQ .
Hoe menigmaal heefQ, sinds ik mijn onderwerp uiQ de door U mij
voorgelegde koos, uw oordeel mij heQ juisQe pad geQoond, uwe
goedkeuring mij den moed verlevendigd 1 Doch daarnaasQ worde
U in nieQ mindere maQe de innige dank mijns' harQen gebrachQ
voor waQ Gij als leermeesQer, in engeren zin, voor mij zijQ
geweesQ. Uw bezielend onderrichQ, uw opwekkend voorbeeld, uw
leerrijke omgang, geheel uw opQreden wijsQ uwen leerlingen den
weg QoQ deege sQudie . In uwe voeQsQappen Qo mogen wandelen,
uwe vriendschap Qo mogen genieQen, zal mij de hoogsQe eere zijn .
LeesQ men, Hooggeleerde KUYPER, achQer uwen naam op de
Series ,Ordini LiQQeraQorum adiuncQus", ieder, wien heQ voorrechQ
Qo beurQ vie], uwe colleges over Nederlandsche Qaal en leQQerkunde Qo volgen, erkenQ daQ Gij, als zoo menige andere plaaQs,
ook die in de LiQQerarische FaculQeiQ inneemQ iure Quo . PasQ heQ
mij nieQ uwe verdiensQen Qo loven, wel mag ik U danken voor
waQ Gij uwen leerlingen, en zoo ook mij, hebQ geschonken .
De herinnering aan uwe propaedeuQische colleges, Hooggeleerde DE HARTOG, zal mij sQeeds onafscheidelijk zijn van die
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aan uwe vriendelijke persoonlijkheid . DaQ heQ aandenken aan
beide mij aangenaam is, behoef ik U nieQ Qo zeggen .
Toen zich, Hooggeleerde A . F . DE SAVORNIN LOHMAN, de
deuren van uwe collegezaal eenmaal voor sQudenQen uiQ andere
FaculQeiQen openden, heb ook ik uwe voorlezingen over eenige
beginselen van heQ anQirevoluQionair sQaaQsrechQ mogen bijwonen
sQa hier de dank voor waQ ik Qoen van U leerde .

HeQ is mij hoogsQ aangenaam nu mijn arbeid heQ lichQ zieQ,
mijnen dank Qo mogen brengen aan heQ BesQuur der Koninklijke
Academie van WeQenschappen, aan H .H . BiblioQhecarissen der
GemeenQe-UniversiQeiQ alhier en der Rijks-UniversiQeiQ Qo UQrechQ,
en aan Mr . W . R . VEDER, GemeenQe-Archivaris van AmsQerdam,
voor de wijze waarop zij mij de inzage van handschrifQen, van
HoofQ afkomsQig of door hem gebruikQ, hebben QoegesQaan en
gcmakkelijk gemaakQ . Ook Mr . S . MULLER Fzn,, Rijksarchivaris
Qo UQrechQ en Dr . F . L . RUTGERS, Hoogleeraar alhier, zij dank
beQuigd voor de inlichQingen mij bereidvaardig versQrekQ .
AMSTERDAM

juni 1894 .

INLEIDING .

Ofschoon beQ woord HisQoriographie een Griekschen
vorm verQoonQ, is beQ nieQ aan de klassieke Qaal der Hellenen onQleend : eersQ Josephus') spreekQ van 16ioeQoYewplu,
en dan nog nieQ eens in den zin, Qhen wij Qhans er aan
hechQen, maar in de beQeekenis van hisQorisch geschrifQ.
Voor hem had Polybius 2) beQ verwanQe 16roeQoyea` rp oS, voor
geschiedschrijver, gebezigd, waarin hij door Diodorus
Siculus 3) en Dionysius Halicarnassensis 4), bij wien men
ook beQ werkwoord i6roeQoYeagpiiv vindQ '), werd gevolgd .
WaQ wij Qhans onder hisQoriographie versQaan, de ars
hisQoriam scribendi, de weQenschap der geschiedschrijving,
als ik diQ min fraaie woord mag gebruiken, heeQQe in beQ
laQere Grieksch de i6soeQoYeacpQx4 6 ) .
BlijkQ beQ woord dus nieQ van klassieken oorsprong Qo
zijn, Qoch meen ik daQ wij beQ dankbaar kunnen overnemen, omdaQ beQ ons door zijne samensQelling onwillekeurig
de beide eischen voor den geesQ roepQ, die bij de beschrijving
der geschiedenis op den voorgrond Qreden . HeQ eersQe
deel Qoch van beQ samengesQelde woord herinnerQ ons daQ
')

Iosephus, c. Apionem, Q .2 .450.25 : o Br1eo66oS . . . a?v

s~ioS i6rOQQO

q

-rjg &exaQo-

agpia.

2) Polybius, HisQ . 2 .62 .2 .
3) Diod. Sic ., BiblioQh. i .9 .
`) Dion . Hal . de Thuc . iud . i i .
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g) Schol . Dion . Thrac . apud Bekker, Anecd . 734 .1 :
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i6ropla,

weQenschappelijk onderzoek '), voor den geschied-

schrijver onmisbaar is ; heQ andere, daQ heQ eersQe regeerQ,
kan ons QoQ de gedachQe leiden, daQ bij heQ Qo boek sQellen
der bij diQ onderzoek verkregen uiQkomsQen, heQ oor nieQ
mag gesloQen worden voor den eisch der kunsQ : Qwee
waarheden die maar al Qo vaak zijn vergeQen, waar menig
geschiedschrijver de weQenschap aan de kunsQ of de kunsQ
aan de weQenschap opofferde . MeQ beider eischen Qo hebben
gerekend is de verdiensQe van den schrijver der Neder-

1) Men houde in heQ oog, daQ de oorspronkelijke beQeekenis van i6rogla
nieQ is ,geschiedenis", maar „onderzoek" ; in welken zin heQ .bij voorbeeld
door HerodoQus wordQ gebezigd in verhindingen als ieroei?16Q EldivaQ (II . 118)
en i6roei?16c Eni6ra6'aQ (II. i 19) . Vervolgens wordQ lreQ woord gebruikQ
om de door onderzoek verkregen kennis aan Qo duiden : zoo noemQ HerodoQus
zijn werk &zr6dE~Qg rrg i6roeiag (I. i) . DaaruiQ volgQ dan de beQeekenis
,,uiQeenzeQQing, verhaal der verkregen kennis" : zoo kunnen PlaQo en ArisQoQeles spreken van ~ nEei gw6Ewg 16ropia en Iran TheophrasQus zijne
beschrijving der planQen naps cpvrwv i6roplaQ noemen, evenals zijn leermeesQer, over de dieren, nEpi r& Ziaa ieroeiaQ geschreven had . Naar deze
laaQsQe beQeekenis wordQ icroeia meer in heQ bijzonder QoegepasQ op de
commemoraQio rerum gesQarum (o . a . reeds bij HerodoQus VII . 96 : ~yEp,owg,
rcav EycA, ov y&p &vayxai?1 E Epyo?Qac Eg ieropi?lg Zoyov, ov naeaµE?QvQlµaQ) .
Voor de juisQe verklaring van heQ woord is zeer merkwaardig de plaaQs bij
HerodoQus, II . 99, waar 6VQg, yvw?Qrl en isropial onderscheiden worden,
en alzoo de kennis, die df door aanschouwing, of door nadenken'verkregen
is, sQaaQ Qegenover de weQenschap door onderzoek opgedaan .
Meermalen vindQ men bij de Ouden de woorden 6vYYea(pEQig, 6vYYea(prl,
6vyypcepEQy, die oorspronkelijk op elken schrifQelijken arbeid, vooral in
proza, beQrekking hadden, in meer beperkQen zin bij hisQorische werken
gebezigd ; hierbij zij nog opgernerkQ, daQ PluQarchus (Mor . 898 A), benevens
vele grammaQici en scholiasQen een onderscheid aannemen Qusschen den
i6roeQoypc g og en den 6vYYeagpEVg. Men leesQ bijv . Schol . Dion . Thrac . ap .
Bekker, Anec . 734 .6 : 6vyyqu(pEVg xai . . . i6ropcoyecepog ravr?1 e'Qaq F'Qov6 c
6vyyQugTh4g µ'v yap o ra Ep' ~avrov y evo rEVOC 6vYYea1Pa?LEVOg, Qug
()ovxv6ld ,ng v A#~ vuiog rov H onovviiCQaxov nolE?Qov 6vvEYea1E Eni
aurov ysyovora' ieroeQoYeapog SQ o rcc neo avroi, navra Yece(pwv, c
`IIpolorog. Dc Thesaurus van SQephanus noemQ diQ echQer cen discrimen
inani subQiliQaQe excogiQaQum.
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landsche HisQorian, PieQer Corneliszoon HoofQ, wiens hisQoriographie ik in de volgende bladzijden wensch Qo beschouwen. EersQ worde echQer een vluchQige blik geworpen op
den algemeenen QoesQand, waarin de weQenschap der geschiedenis omsQreeks den Qijd van HoofQs opQreden verkeerde .
De overgang van de middeleeuwen QoQ den nieuwen
Qijd werd bewerkQ door den drang van Qwee krachQige
drijfveeren : de Renaissance en de ReformaQie . De Renaissance als de herleving van den geesQ der oudheid en de
zegepraal van heQ Humanisme, de ReformaQie als de verwerping van de dwalingen der overgeleverde Kerkleer
en de Qerugkeer QoQ heQ zuivere Woord van God, deden
zich beide op elk gebied des levens gelden, en ook de
sQudie der geschiedenis ondervond hare inwerking .
„Ce WesQ qu' avec la Renaissance que commencenQ a
propremenQ parler les eQudes hisQoriques" '), schreef G. Monod
in heQ opsQel, waarmede hij de Revue hisQorique opende .
Deze woorden zijn eenigszins overdreven . De Qijd waarin
men Qer kenscheQsing van de middeleeuwen enkel heQ
woord ,donker" geschikQ waande, ligQ gelukkig achQer
ons : ook onder de geschiedschrijvers uiQ die Qijden QrefQ
men mannen aan, wien heQ noch aan lusQ en aanleg QoQ
weQenschappelijk onderzoek, noch aan hoog onQwikkeld
kunsQgevoel onQbrak . Toch ligQ er in de aangehaalde
woorden veel waars ; vooral van de eeuwen, die dichQ aan
de Renaissance voorafgingen, geldQ waQ Bernheim zegQ : „die
vorherrschenden allgemeinen GeschichQswerke sind jene
kriQiklosen ZusammensQoppelungen der BeQQelmonche, wie
die ungernein beliebQe WelQchronik des Dominikaners
MarQin von Troppau bis 1277 nebsQ deren verschiedenen
ForQseQzungen and das von Franziskanern um dieselbe
ZeiQ unQer dem TiQel Flores Qemporum herausgegebene and
') Du progres des eQudes hisQoriques en France depuis le XVIiLmc siccle,
in de Revue hisQorique, 1876, T . 1 . p . S .
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bis ins 16 . JahrhunderQ immer wieder forQgeseQzQe Kompendium, jene QabellenarQigen WelQchroniken, welche nichQ
einmal durch anziehende Erzahlung fur ihre UnzuverlassigkeiQ, ihre anekdoQenhafQen Fabeleien enQschadigen" ') .
Toen de Renaissance kwam, werd diQ anders . HeQ pogen
om den geesQ der klassieke oudheid zoo al nieQ Qo versQaan,
dan Qoch na Qo volgen, moesQ gunsQig werken op de beoefening der geschiedenis van Hellas en Rome ; de sQudie van
anQiquiQeiQen, epigraphiek, numismaQiek en andere hulpweQenschappen der geschiedenis, waren naQuurlijk ook
voor deze zelve van beQ hoogsQe belang . Voor den kunsQvorm der hisQorische geschrifQen dienden de klassieken
QoQ maaQsQaf en voorbeeld : Livius bovenal gold voor een
navolgenswaardig meesQer . MeQ diQ al mag echQer nieQ
voorbij gezien worden, daQ de Renaissance meQ beQrekking
QoQ de onQwikkeling der hisQorische weQenschap ook schaduwzijden verQoonQ . De slaafsche navolging der klassieken
leidde er dikwijls Qoe, daQ de waarheid werd opgeofferd
aan den schoonen vorm : men denke slechQs aan de gewoonQe der geschiedschrijvers om hunnen helden verdichQe
redevoeringen in den mond Qo leggen . Doch bovenal werkQe
de humanisQische geesQ en levensbeschouwing nadeelig
de onbeperkQe zuchQ naar roem en eer deed de inannen der
Renaissance vaak meer leQQen op de wenschen van hen,
die hunne werken zouden lezen, dan op de waarheid ; een
kwaad daQ zich beQ sQerksQ verQoonQ bij die HumanisQen en beQ waren de meesQen -- welke vorsQelijke beschermheeren van meer of minder hoogen rang bezaQen. Ook
werd, voornamelijk in den eersQen Qijd, alles waQ nieQ
meQ den geesQ. der Oudheid doorQrokken of alQhans overgoQen was, door beQ Humanisme der kennisneming onwaardig geacliL, zoodaQ de sQudie der middeleeuwen geheel

') Dr . E. Bernheim, Lehrbuch der HisQorischen MeQhode . ZweiQe, viillig
durchgearbeiQeQc and vermehrQe AnfQage, Leipzig, 1894, S . 148 .
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werd verwaarloosd. Flavio Biondo meQ zijne ,HisQoriarum
ab inclinaQione Romanorum usque ad MCCCCXL Decades"
is bier slechQs de uiQzondering, die den regel bevesQigQ .
In DuiQschland was beQ in diQ opzichQ beQer gesQeld, waar,
onder den invloed van Keizer Maximiliaan I, mannen als
CelQis, Cuspinianus, PeuQinger, Pirkheimer en anderen, zich
ook meQ de geschiedenis der middeleeuwen bezighielden Q).
Kleefden alzoo heQ Humanisme gebreken aan, die nu juisQ
nieQ bevorderlijk waren aan de hisQorische nauwkeurigheid
en waarheid, aan den anderen kanQ is heQ Qoch waar, waQ
VoigQ gezegd heefQ : „Die beschafQigung miQ dem AlQerQhum,
einem neuQralen GebieQe, das den Glauben and den WidersQreiQ der NaQionaliQaQen oder ParQeien nichQ beriihrQe, oder
miQ den langsQvergangenen ZeiQen des ChrisQenQhums weckQe
zugleich den Sinn der hisQorischen KriQik . Sie isQ eine TochQer des Humanismus and wurde miQ den klassischen SQudien
genahrQ and grosgezogen" 2). Nog grooQer echQer was hierbij
de invloed der ReformaQie . ,On peuQ considerer la criQique
Qheologique, comme le poinQ de deparQ eQ l'origine de la
criQique hisQorique" '), zegQ Monod in heQ reeds aangehaalde opsQel . Ook meQ beQrekking QoQ heQ Humanisme
geldQ diQ woord . Vierde nieQ Lorenzo Valla, de grooQe
criQicus der Renaissance, zijne schiQQerendsQe Qriumfen, Qoen
hij de onechQheid der briefwisseling Qusschen Paulus en
Seneca aanQoonde, en bovenal Qoen hij bewees daQ de
zoo beroemde ,schenking van ConsQanQijn," nieQs meer
was dan een fabel ? Doch eersQ de ReformaQie brachQ
de kriQiek verder : de deugdelijkheid der wapenen, waarmede zoowel op kerkelijk als op sQaaQkundig gebied
de sQrijd gevoerd werd, moesQ worden geQoeQsQ . Men
denke hierbij slechQs aan den gewichQigen arbeid der
') Vgl . Dr. F . X. von Wegele, GeschichQe der DeuQschen HisQoriographie, S. 9 Q sq .
') G. VoigQ, Die Wiederbelebung des classischen AlQerQhums', II . S . Sol .
") G . Monod, Q . a. p ., p . 9.10 .
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Maagdeburger CenQuriaQoren en de nieQ minder belangrijke daarQegen gerichQe Annalen van den Kardinaal
Baronius . In beQ algemeen begon men, alQhans in beginsel,
in Qo zien daQ nauwkeurige besQudeering en vergelijking
der bronnen noodzakelijk was . Vandaar de verschillende
verzamelingen, zoowel van schrijvers, als van weQQen en
edicQen, die in beQ laaQsQ der i 6e en beQ begin der 17
eeuw, vooral in DuiQschland, beQ lichQ zagen ; vandaar
ook eene onderneming als die der BollandisQen, waarvan de
eersQe Qwee deelen wel pas in 1643 verschenen, dochwaarQoe
de uiQ UQrechQ afkomsQige JezuieQ HeriberQus Rosweyde
(1569-1627), reeds in 1607, beQ plan had geopperd .
DaQ men zich onderQusschen ook rekenschap QrachQQe
Qo geven van de Qheorie en de meQhodologie der hisQorische
sQudien, zal geene verwondering wekken, Als belangrijke
werken op diQ gebied kunnen genoemd worden, de MeQhodus ad facilem hisQoriarum cogniQionem van den Franschen
philosoof Jean Bodin (j - 1596), die in 1566 Qo Parijs verscheen ; de HisQoire des HisQoires van diens landgenooQ
LanceloQ de Voisin de la Popeliniere (Q 16o8), die in 1 599
eveneens Qo Parijs beQ lichQ zag, en de Ars HisQorica,
sive de •HisQoriae eQ HisQorices naQura, HisQoriaeque scribendae praecepQis Liber, van onzen polyhisQor Gerardus
Johannis Vossius (1577-1649), welke voor beQ eersQ in
1623 Qo Leiden de pers verlieQ . Bij diQ laaQsQe geschrifQ,
waarvan in 1653 een vermeerderde druk uiQkwam, wensch
ik even sQil Qo sQaan, nieQ enkel omdaQ beQ, naar beQ geQuigenis van Bernheim'), ,das renommierQesQe meQhodologische Buch dieser ZeiQ" is, maar ook omdaQ HoofQ beQ
waarschijnlijk gekend heefQ, daar hij den schrijver, ambQgenooQ van zijn boezemvriend Barlaeus, onder zijne vrienden Qelde en blijkens zijne brieven hoogelijk vereerde .
Vossius omschrijfQ de geschiedenis als ,cogniQio singu')

Bernheim, 1 . 1 ., S . 157 .
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larium,

quorum

memoria

beaQeque vivendum",

conservari uQile siQ ad bene

eene echQ humanisQische bepaling,

waarop ik laQer Qerugkom. HeQ doel der ars hisQorica is
,,praecepQa Qradere hisQoriae scribendae" ; zij kan in Qwee
deelen gespliQsQ worden, , quarum una siQ de rebus, alQera
de v erbis", zoodaQ heQ eersQe handelQ „de fundamenQo,
quod esQ veriQas", heQ Qweede „de exaedificaQione" . Bij
de behandeling van heQ „fundamenQum" legQ de schrijver
den nadruk op de reeds door Cicero (de OraQore, II . 15, 62)
voor den hisQoricus gesQelde weQQen : „nequid falsi dicere
audeamus" en "nequid veri non audeamus" . Na hierover
Qo hebben uiQgeweid, zonder echQer eenigen regel Qo
geven voor de wijze, waarop heQ onderzoek naar de waarheid moeQ verrichQ worden, komQ Vossius QoQ heQ Qweede
gedeelQe, daQ bijna Qwee derde van heQ gansche boek
beslaaQ . Drie zaken komen daarbij in aanmerking : ,primum enim res, ex quibus hisQoriae corpus, ac quasi domus,
exsurgiQ, congeri debenQ ;
aQque ordinari ;

deinde eas necesse esQ digeri

posQremo vero expoliQionis sive ornaQus

cura eriQ" . HeQ eersQe punQ kan men onder vier hoofdsQukken brengen :

,narraQionem, judicium de rebus, con-

cionem eQ digressionem" . De „narraQio" houdQ zich vooral
bezig meQ de ,acQiones humanas" en wel meQ die ,quae
referunQur ad philosophiam
civilem" ;

np«xiQxfiv, sive moralem ac

uiQvoerig wordQ nu door den schrijver gespro-

ken over de wijze van behandeling der hisQorische onderwerpen, waarbij hij onder meer op heQ gewichQ van
chronologie en geographic wijsQ, en op de noodzakelijkheid
om onderzoek Qo doen naar de oorzaken der feiQen . HeQ
„judicium" vorderQ hij, overeenkomsQig Cicero's voorschrifQ :
,,de consiliis significari, quid scripQor probeQ" . Doch zoowel
in heQ loven als in heQ laken moeQ men maaQ houden .
HeQ gevoelen van den DanQziger RecQor Keckermann
(r 5 7 i - i 6og), ,ipsa narraQio saQis superque prudenQi lecQori
laudabiQ auQ viQuperabiQ facQorum aucQores" vindQ bij
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Vossius geen bijval . Hij verdedigQ verder de ,conQio,"
d. w. z . de redevoeringen, waarin de geschiedschrijver de
handelende personen hunne meening laaQ uiQeenzeQQen .
Ook de „digressio" achQ hij geoorloofd, „cum ornandi eQ
delecQandi causa : Qum ad aliquid confirmandum" .
Bij heQ Qweede der drie genoemde punQen komQ o . a.
de orde, die bij een geschiedverhaal in achQ moeQ worden
genomen, en de verdeeling Qer sprake . De in de derde
plaaQs behandelde ,expoliQio" eischQ puriQas, perspicuiQas,
ornaQus en decorum . DiQ is in korQe Qrekken de hoofdinhoud van Vossius' geschrifQ, daQ, ofschoon heQ eene
onQzagwekkende geleerdheid Qen Qoon spreidQ, Qoch in
menig opzichQ den lezer onbevredigd laaQ.
Waar ik, door op Vossius Qo wijzen, den vaderlandschen bodem beQrad, mogen Qhans nog enkele opmerkingen volgen over den QoesQand der Nederlandsche hisQoriographie, omsQreeks den Qijd van HoofQs opQreden .
Beroemde geschiedschrijvers heefQ ons land gedurende
de middeleeuwen nieQ voorQgebrachQ . Kronieken daarenQegen werden in grooQen geQale geschreven, zoowel op rijm
als in proza. Van de laaQsQe beschouwQ men die van Beka,
in heQ LaQijn, en die van „den Clerc uQen laghen landen bi
der see," in heQ Nederlandsch, als de besQe 1 ) . Lang duurde
heQ eer bij ons de nieuwe Qijd ook op de hisQorie zijn invloed
deed gevoelen . Jacobus Meyerus (1491-1552), de schrijver der Rerum Flandricarum Annales, wordQ geroemd
als een der eersQen, die de oude geschiedenissen QrachQQen Qo zuiveren : hij puQQe vooral uiQ echQe oorkonden en
gaf zijn werk een goeden vorm . In Noord-Nederland
legden Janus Dousa (1545-1604), Ubbo Emmius (1547 1625) en PeQrus Scriverius (1576-166o) den grond voor
')

Voor

Muller

de Qalrijke

Nederlandsche kronieken vergelijke

men : Mr. S .

Fzn,, LijsQ van Noord-Nederlandsche Kronyken, UQrechQ, i88o, en

verder Mr. S . de Wind, BiblioQheek der Nederl . Geschiedschrijvers, ie (eenig)
Deel, Middelb ., 18 35 .
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eene kriQische behandeling onzer geschiedenis ; nieQ zonder hevigen QegensQand Qo ondervinden . geQuige de sQrijd
van Dousa meQ Bockenberg (1548-1617), en van Emmius
meQ Suffridus PeQri (1527-1597) en Furmerius ( 1 54 2-16 16) . MaQQhaeus Vossius, (Q 1640), de zoon van Gerardus,
schreef Annales Hollandiae Zeelandiaeque, waarin hij den
sQijl van Livius nabooQsQ, doch bij heQ verhaal meQ zeer
weinig kriQiek Qo werk gaaQ . Johannes Isaac PonQanus
(1571-1639), een in Denemarken geboren Hollander, die
reeds in 1616 Origines Franciae') uiQgegeven had, zond
in zijn sQerfjaar HisQoriae Gelricae libri XIV, in heQ lichQ ;
een werk, daQ, ofschoon de beschrijving der oudsQe Qijden
meQ Qo weinig kriQisch oordeel is opgesQeld, voor een
grooQ deel op officieele bescheiden sQeunQ, en zijnen
schrijver blijvenden roem heefQ verworven . Ook de geschrifQen van Pier van Winsem, of Winsemius (15861644) over de Friesche geschiedenis mogen, ofschoon hij
QoQ de school van Suffridus PeQri behoorde, meQ eere
worden vermeld . UiQ heQ oogpunQ van den sQijl wordQ
hoogelijk geprezen heQ werk van den Leidschen hoogleeraar Dominicus Baudius (1561-1613), „de induciis
belli Belgici ;" evenzoo daQ van den kanunnik Floris van
der Haer (1547-1634), „de iniQiis QumulQuum Belgicorum ."
Al de QoQ dusver genoenlde werken, op een enkel van
Winsemius na, zijn in heQ LaQijn geschreven . In heQ
Nederlandsch vinden wij een aanQal geschrifQen over den
sQrijd Qegen Spanje, en wel in de eersQe plaaQs de eerbiedwaardige kronieken van PieQer Bor (1559-1635), Emmanuel van MeQeren (1535-1612) en Everhard van Reyd
(1550-1602), en ieQs laQer heQ werk van Willem BaudarQ (1565-1640) ; bij deze allen moeQ de belangrijkheid
van den inhoud den minder gelukkigen vorm doen vergeQen . HeQzelfde kan gezegd worden van de Qalrijke
') Monod, 1 . 1 ., p. i s neaQ diQ werk, „le premier ouvrage serieux sur
les origines de YhisQoire de France ."
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monographieen in onze Qaal, als de verschillende beschrijvingen der belegeringen van Haarlem, Alkmaar en Leiden,
heQ werkje van Jacob van Wesembeeck over den oorsprong der Nederlandsche beroerQen, de Memorien van
Fresinga, en zoovele andere . Zeer is heQ daarom Qo
beQreuren daQ een der grondleggers van heQ Hollandsch
proza, Marnix van SinQ-Aldegonde, den hem door de
Gereformeerde Kerken herhaaldelijk opgedragen lasQ, om
de geschiedenis onzer ReformaQie Qo schrijven `), nieQ
heefQ mogen volbrengen . Ook Paulus Merula, de Leidsche
hoogleeraar, die door de SQaQen-Generaal er Qoe was
aangezochQ en door de Kerken werd gesQeund, overleed
in 16o7 zonder zich van deze Qaak Qo hebben gekweQen ") .
De SQaQen van Holland en WesQ-Friesland hadden in
I6oI den jeugdigen Hugo de GrooQ uiQgenoodigd zich
meQ de geschiedenis van ons verzeQ Qegen Spanje bezig
Qo houden, doch eersQ Qwaalf jaren na zijn dood, in 1657,
zag de vruchQ van dezen arbeid heQ lichQ, onder den QiQel
Annales eQ HisQoriae de Rebus Belgicis . Bij diQ werk, waarvan heQ eersQe gedeelQe, de Annales, daQ van 15 66-- 15881oopQ,
zeer beknopQ is, had de GrooQ zich ; evenals HoofQ deed,
TaciQus Qen voorbeeld gesQeld, doch alweder in heQ LaQijn .
Had alzoo de weQenschappelijke beoefening der geschiedenis ook in ons land vorderingen gemaakQ, een hisQorisch werk, daQ op den naarn van kunsQwerk aanspraak
mochQ maken, lieQ in onze Qaal nog op zich wachQen .
HoofQ moesQ de grondlegger worden van den Nederlandschen hisQorie-sQijl . Waar ik mij Qhans meQ hem ga bezighouden, wensch ik Qo beginnen meQ een korQ overzichQ
van zijn leven, voor zooverre diQ voor zijn hisQorischen
arbeid van belang is .
') Cf. F . L . RuQgers, AcQa van de Nederl . Synoden der XVIe eeuw, b1z . 84,
vg ., 268 .
') Trigland, Kerckelycke Geschiedenissen, b1z . 5oo, 5ol .

EERSTE HOOFDSTUK.
HeQ Leven van PieQer Corneliszoon HoofQ in verband
meQ zijn arbeid als Geschiedschrijver .

Den 16den NfaarQ 1581 werd uiQ heQ huwelijk van
Cornelis PieQerszoon HoofQ en Anna JacobsdochQer Blaeu,
een zoon geboren, die naar zijn grooQvader den naam
PieQer onQving en beroemd zou worden als PieQer Corneliszoon HoofQ. De vader, uiQ eene Zaanlandsche familie
gesproQen, in 1546 eveneens Qo AmsQerdam geboren, had,
naar hij ons zelf verhaalQ, zich ,als jonckgesel zijnde,
vanden jaere 1569 QoQQen jaere 1574 gesQadelick meQ
sobere middelen, gelijck oock veel ander goede luyden,
buyQen QslandQs moeQen behelpen" '), en daarna in NoordHolland, voornamelijk Qo Hoorn, ,gesochQ [zich] Qo generen" z ), QoQdaQ hij in 1578, na de ,alQeraQie", zich in zijne
geboorQesQad kon vesQigen, om nog in heQzelfde jaar in
heQ huwelijk Qo Qreden . KorQ na de geboorQe van zijn
oudsQen zoon, in 1582, maakQe hij als Schepen voor heQ
eersQ deel uiQ van de AmsQerdamsche regeering ; na Qwee
jaren lid van de Schepenbank Qo zijn geweesQ, werd hij
in 1584 in de Vroedschap gekozen, Qerwijl hij, gedurende
') Memorien en Adviezen van C . Pzn. HoofQ, in de Werken van heQ
HisQ . GenooQschap Qo UQrechQ. Nieuwe Serie N °. 16, 1871, blz . 356 .
2 ) Memorien en Adviezen, Q . a. p . Busken HueQ vergisQ zich dus door
Qo schrijven : ,TwinQig jaren oud wijkQ hij in 1567 naar Emden en zwerfQ
Qien jaren in DuiQschland ." Land van Rembrand, He Dl ., 1e helfQ, 426
(2e druk . 315) .
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de jaren 1588 QoQ i 6 i o, Qwaalf malen een der vier BurgemeesQers was') . Ook verQegenwoordigde hij Qusschen 15 8 4
en 161o, herhaaldelijk AmsQerdam in de vergadering der
SQaQen van Holland en WesQ-Friesland, en had gedurende
Qwee jaren, 1 Mei 1599-3o April 16oi, ziQQing in heQ
college der GecommiQQeerde Raden 1) .
UiQ zijne „Memorien en Adviezen" - deels Qo vinden
in BrandQs HisQorie der ReformaQie en Wagenaars Beschrijving van AmsQerdam, deels in de uiQgave van heQ HisQorisch GenooQschap - leerQ men den ouden HoofQ kennen
als een eerlijk, onbaaQzuchQig man, die heQ meQ zijne
vadersQad wel meende ; als een aanhanger der humanisQisch-liberQijnsche levensbeschouwing en QegensQander der
Gereformeerde belijdenis en vooral der Gereformeerde
predikanQen, en als zoodanig aan de eene zijde een bevorderaar van verdraagzaamheid, waar heQ meeningen gold
die meQ de leer der gevesQigde Kerk in sQrijd waren,
doch aan den anderen kanQ Qo gelijk een voorsQander van
de volsQrekQe afhankelijkheid der Kerken van den SQaaQ ;
als afkeerig van elk eenhoofdig bewind in de regeering,
en de leer der gewesQelijke SouvereiniQeiQ van harQe Qoegedaan ; korQom als een voorlooper van heQ laQere regenQen-Qype . Van dezen man onQving de jonge PieQer zijne
eersQe indrukken : in hoeverre hij zijne beginselen overnam, sQaaQ ons laQer Qo onderzoeken . Opmerking verdienQ
heQ, daQ de beide malen, daQ HoofQ zich in de Nederlandsche
HisQorian op heQ geQuigenis van zijn vader beroepQ, heQ
den eenen keer eene mededeeling geldQ Qer verheerlijking
der nagedachQenis van OldenbarnevelQ 3), en de andere
1 ) Memorien en Adviezen van C . Pzn . HoofQ, blz . 250 .
2)
„
„
„
„
„
„
302 . Wagenaar, Be11
schrijving van AmsQerdam, III . 360 (uiQg. i n folio) .
2 ) HoofQ, Ned . HisQ ., VIII . 320 (van den druk van 1703, waarvan de pagineering in de uiQgaven van Siegenbeek c . s . en Hecker is overgenomen en
ook bij verdere aanhalingen door mij wordQ gevolgd) .
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maal een geruchQ Qen nadeele van LeicesQer, over een
geheimen lasQ van Qhen landvoogd') ; in de OpdrachQ van
zijn werk aan Frederik Hendrik spreekQ hij nog over de
liefde zijns vaders voor heQ huis van Oranje .
Over de jeugd van PieQer Corneliszoon HoofQ is weinig
bekend. Zijne kinderjaren brachQ hij Qo AmsQerdam door op
een hisQorisch plekje, „op den Nieuwendijck, omQrenQ de oude
Haerlemersluys ende oude HaerlemerpoorQ, welck quarQier,
Qer oorsaecke daQ aldaer van oudQs ende voor de Qroublen
deser landen, veel luyden, dye nyeQ heel paus waren gesinQ,
plegen Qo wonen, heQ Embder ofQe Condees Hoeckgen
plach genaemQ Qo worden1 2) . Zijn vader, die, naar BrandQ
ons mededeelQ, „hem van der jeughQ aan in allerley geleerdQheiQ van Qaalen en zaaken [lieQ] onderwijzen" 3), had
hem voor den handel besQemd') : de reis, die hij op
zevenQienjarigen leefQijd naar Frankrijk en IQalie ondernam, had dan ook zeer waarschijnlijk nieQ enkel de volQooiing zijner opvoeding Qen Joel, maar Qevens hem op
de hoogQe Qo brengen van den buiQenlandschen handel 5) .
Belangrijke bijzonderheden, waaruiQ men den invloed van
zijn verblijf buiQen onze grenzen op zijn karakQer zou
kunnen nagaan, zijn aangaande deze reis nieQ QoQ ons
gekomen. De bewaardgebleven „Reis-heuchenis" 6), bevaQ slechQs eene opgave van de merkwaardigheden der
plaaQsen, die hij bezochQ, en van de „noQable personen,"
')

HoofQ, Ned . HisQ ., XXIII. 1039 .
Q ) C . Pzn . HoofQ, Memorien en Adviezen, b1z . 17 .
') BrandQ, P . C . HoofQs Leeven, v66r de Ned . HisQ., 1703, I . blz . 5 .
`) Cf. C . Pzn . HoofQ, Q . a . p., blz. 250 en Qer Gouw, Navorscher, XXV
(1875), blz . 540 .
') Cf. P . LeenderQz Wzn ., Navorscher, XXV (18i5), b1z . 542 .
°) De „Reis-heuchenis" is gedrukQ in de uiQgave van P . C . HoofQs
Brieven door dr . J . van VloQen, II . 407-443, naar een handschrifQ,
vroeger Qoebehoorende aan den Heer Mr. J. A . GroQhe Qo UQrechQ, daQ zich
Qhans bevindQ in de Boekerij der Koninklijke Academie van WeQenschappen,
Qo AmsQerdam .
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die hij gezien heefQ . Toch blijkQ er zijne belangsQelling
in hisQorische monumenQen uiQ : zoo QeekenQ hij aan, bij
de vermelding van „Qwee meQalen Qafels vol schrifQs gehouwen, daQ nieQ lichQ Qo lesen was, " die hij Qo Lyon
bezichQigde : ,DiQ is SenaQusconsulQum Claudianum de
donanda civiQaQe Gallis ; men vinQ heQ in ComznenQarizs
Lipsii in TaciQurn" '), eene opmerking, waaruiQ men Qevens
kan afleiden, daQ hij Qoen reeds alQhans eenigszins bekend
was meQ de werken van den grooQen Romeinschen geschiedschrijver, dien hij eens zou navolgen .
DaQ HoofQ de inwerking van den geesQ van beQ Humanisme, waarmede hij Qhans van nabij in aanraking kwam,
ondervond, QoonQ ook de dichQerlijke brief, welken hij
den 8sQen Juli i 6oo, uiQ Florence, aan de leden der AmsQerdamsche Kamer ,in Liefd' bloeyende" richQQe. Aan
de schoone vrouw, die hem in een droomgezichQ als de
verpersoonlijking van IQalie was verschenen, legQ hij
daarin de woorden in den mond
,,D'66rsaken, daQ ons naem is overal verbreyQ,
Sijn : ingeboorner daen, schoon lanQs gelegenQheiQ
En, (sonder welck dees onverwonderQ souden blijven)
Ons ingeboorner geesQ in wel haer spraeck Qo schrijven .
Hier vloeyQ heQ al van daen, dien dees 1Gf is bekenQ,
Die weeQ van dander Qwee Qbeginsel en heQ enQ ." 2) .

Deze regels zijn geheel in overeensQemming meQ de
beschouwing der HumanisQen, volgens welke grooQe mannen
hun roem danken nieQ aan hunne daden, maar aan hen die
deze hebben beschreven 3 ) ; doch Qevens zien wij er uiQ,
hoe HoofQ reeds Qoen een open cog had voor den eisch
om ,wel zijn spraeck Qo schrijven ."
')

Reis-heuchenis, Q . a . p ., II . 420 .
GedichQen van P . C . HoofQ, uiQgegeven door P . LeenderQz Wzn ., 1. 9 ;
ook in de uiQgave der Brieven door van VloQen, I . 5 (N ° . 1) .
3 ) Cf. VoigQ, die Wiederbelebung des klass. AlQerQh . 2, II. 49i, en Sall .
CaQ., 8 .
2)
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In IQalie had de Nederlandsche maagd hem Qoegeroepen
„In HollanQ climQmen mee QoQ lof langs des DeuchQs Qrappen ;"

Qoen hij dan ook den 8sQen Mei 16oi Qo AmsQerdam,
zijn ,gewenschQ vaderlanQ" Qeruggekeerd was, ,,besQeedde hij daagelyks, in de jaren MDCII en MDCIII,
eenige uuren in 'Q leesen der HisQorien van Polybius,
Julius Caesar, SueQonius, en anderen, daar uiQ aanQeekenende, 'Q geen aanmerkelyksQ was, en QoQ leering kon
dienen" ') . Aldus BrandQ, die over HoofQs maaQschappelijke posiQie na zijn Qerugkeer geheel zwijgQ . Waarschijnlijk had zijn vader de hoop om van den veelbelovenden
zoon een koopman Qo maken, nog nieQ opgegeven °`)
alQhans eersQ Qegen beQ einde van 16o6 vinden wij hem,
als sQudenQ in de RechQen, aan de Hoogeschool Qo Leiden 3) . BrandQ, die Qen onrechQe zijn verblijf aan de
.academie voor zijne buiQenlandsche reis plaaQsQe, zegQ
daQ hij, behialve de juridische colleges van professor Pijnacker, Qo Leiden ook „de lessen der weeQenschappen
hoorde" 4) . Is diQ juisQ, dan zal hij waarschijnlijk de colleges van mannen als Baudius, BonavenQura Vulcanius,
Heinsius enz . bijgewoond hebben . Of hij persoonlijk omgang gehad heefQ meQ de beroemde geleerden (onder wie
Scaliger, die geen college gaf, de eersQe plaaQs innam),
die Qoen aan de Leidsche UniversiQeiQ verbonden waren
is onbekend. Alleen blijkQ uiQ een brief, den 19den April
16i o door HoofQ aan Daniel Heinsius gerichQ, daQ QoQ
Qhen Qijd „'Q geluck in de weghe geweesQ" was, om hem
,,den Qoegang van [diens] vriendschap" Qo openen 5) ; Baudius daarenQegen schijnQ hij beQer Qo hebben gekend 6) .
1) BrandQ, Q . a . p ., blz . 6 . De Univ . BiblioQh. Qo UQrechQ beziQ drie cahiers
van HoofQ niQ deze jaren :

,noQae in Livium, XenophonQem, SueQonium"

(CaQ . N° . 848).
~) P . LeenderQz Wzn ., in den Navorscher, XXV . (1875), blz . 542 vv
3) Cf. van VloQen, Brieven, I. blz . i . aanQ .
4 ) BrandQ, Q . a . p ., bl, . 5 .

6) HoofQs Brieven, 1 . 31 (N°. 7).

HoofQs Brieven, I. 49-51 (N°. 20 en 21).
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Ook Arminius, de zwager van zijn vriend Laurens Reael,
zal hem wel nieQ onbekend zijn geweesQ . De hoogleeraar
in de RechQen, Cornelis Pynacker, koesQerde een goeden
dunk van den aanleg van zijn leerling : in een vriendelijken brief, van 22 OcQ . 16o8, schrijfQ hij hem o . a. :
„perge modo, invenies nihil difficulQaQis, praeserQim Quo
cerebro" ') . DaarenQegen meen ik Qo mogen aannemen,
daQ HoofQs liefde voor de sQudie der RechQsgeleerdheid
nu juisQ nieQ bijzonder grooQ was : alQhans in zijn anQwoord op heQ zooeven genoemde schrijven, daQ van 28
OcQ . i6o8 dagQeekenQ, bekenQ hij openharQig : „ex quo
Lugduno discessi (plus quam annus esQ), aucQorem Iuridicum
pene nullum aQQigi . Nisi quod excerpQa ex insQiQuQionibus
Qua . . . aliquoQies repeQij" ~) . Om welke reden hij slechQs
korQ - nauwelijks een jaar - Qo Leiden bleef, is onbekend, en evenmin weeQ men waarmede hij zich daarna, QoQ
zijn opQreden als DrosQ van Muiden, heefQ beziggehouden :') .
Na door zijne benoeming QoQ Baljuw van Naarden en
Gooiland en DrosQ van Muiden, op 28 Mei 16og, en zijn
huwelijk meQ ChrisQina van Erp, daQ den 6den Mei van
heQ volgende jaar werd gesloQen, zich eene gevesQigde
posiQie Qo hebben verworven, hield HoofQ, in 1612 en ' 13,
zich bezig meQ heQ dichQen van een hisQorisch Qreurspel,
den , GeeraerdQ van Velsen" 4) . Daarop volgde, in 1616
en '17, de ,BaeQo, ofQe oorsprong der Hollanderen ."
In dichQerlijken arbeid - heQ mochQ dan hisQorische
')

HoofQs Brieven, II . 444„
, I.
12 (N °. 2) .
11
') NaQuurlijk handelde ik hier slechQs over daQgene uiQ HoofQs jeugd,
waQ belangrijk kon zijn voor de onQwikkeling van den geschiedschrijver .
Een fraai geQeekend beeld van „de jeugd en jongelingsjaren van P . C . HoofQ"
vindQ men in heQ aldus geQiQelde opsQel van den Heer D . C . Meijer Jr ., in
,,de Gids" van 1881, N° . 4 . (II . 115) .
') Cf. P. LeenderQz Wzn ., in de Inleiding voor zijne uiQgave van HoofQs
GedichQen, Dl . I . blz. LXVII en LXVIII .
2)
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onderwerpen gelden of nieQ -- vond hij echQer geene
bevrediging. Al dachQen zijne QijdgenooQen en al oordeelQ
beQ nageslachQ er anders over, voor den dichQer zelven
waren de vruchQen van zijnen geesQ slechQs afval, ,quisquiliae ." Ik meen alQhans Qo mogen aannemen, daQ hij meQ diQ
woord zijne poezie aanduidde, Qoen hij, den r 9den Mei r h 18,
aan Hugo de GrooQ schreef: ,Quandoquidem approbare
PaQriae indusQriam meam in valde seriis non valeo ; neque
rursus quisquiliis magnopere delecQor, ipse mei periculum
facere sQaQui, emiQQendo foeQum, qui spem falsurus vel
maxime, ciQra deQrimenQum publicum, vel minus, non ciQra
commodum fueriQ" ') . In dezen brief deelQ hij de GrooQ dan
verder mede, hoe hij begonnen was, Qer oefening (,,mediQamenQum sQili eQ characQeris HisQorici"), heQ leven van
Hendrik den Vierde, den voor enkele jaren overleden
Koning van Frankrijk, Qo beschrijven, meQ beQ voornemen,
om, indien hij daarbij naar wensch slaagde, zich aan de
geschiedenis van zijn vaderland Qo wijden . Waarom hij
juisQ beQ leven van „Henrik den GrooQe" koos? In den
aangehaalden brief verklaarQ hij enkel : ,cujus memoria,
quamvis nullo mihi beneficio cogniQi, mirum in modum
officior ." In de opdrachQ van beQ werk aan den ,edelen,
gesQrengen, hooghgheleerden, welwyzen ende voorzienighen here M,nen here Diedrick Bas, Ridder, BurghemeesQer ende RaadQ der sQadQ AmsQerdam," spreekQ de
schrijver uiQvoeriger over zijne keuze : ,Onder schryvers
van gelycke deughd worden ons boven al bevolen ; die
uyQgheven 'Q geen zich naesQ aan onzen QydQ heefQ Qoeghedraghen . De waarom is, daQ de gelyckaardigheidQ Qusschen
die ende de daghelycksche handelingen behendighsQ onderwijsQ, hoe deze op 'Q gevoeghlycksQ Qo slyQen sQaan . DiQ
inzien heefQ myne ledighe uuren bekoorQ, om zich Qo kosQe
Qo leggen, aan 'Q leven van den voorschreven Henrik den
')

HoofQs Brieven, I. 142 (N O, 7S) .
2
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GroQen, ende zyn bedryf, uyQ verscheide schrifQen opghezochQ, in korQ HollandQsch Qo vervaQen ; op hope daQ de
naedruck van zo Qreffelycke dingen Qen deele zal opweghen,
beQ geen daQ myn vermoghen Qo lichQ valQ . GunsQ nochQ
ongunsQ is my, in 'Q bezonder, van Qhen koning bejeghenQ .
Indien ick elders zynen lof waQ lusQigher ophaal, 'Q moghQ
zyn, daQ my gedreven hebbe de gemeene zuchQ onzes
vaderlandQs, Q'zyner MajesQeiQ onsQerffelycker gedachQenisse,
'Q welck haar Qoedoen, in 'Q opreghQen van dezen sQaaQ, zo
hoghe is zeQQende : ende ick, zonder des gewaar Qo worden,
vervallen zy in danckbaarheidQ voor de quyQschelding
barer weldaden, die ons verplighQ QoQ eeuwighe erkenQenis.
Namelyck, de naasQe eer aan 'Q beQalen, is belyden vvaQ,
ende vvien men schuldig is" ') . Bovendien zullen ook
de indrukken, die HoofQ op zijne reis door Frankrijk had
onQvangen, waar hij den koning en Qal van personen, die
in diens levensbeschrijving eene plaaQs beslaan, gezien
had, wel eenig gewichQ in de schaal hebben gelegd .
,,Pro uQ hoc cesseriQ, de rebus PaQriae cogiQaQurus,"
heeQQe beQ in den brief aan Hugo de GrooQ . Toen de
,,Henrik de GrooQe" in 1626 beQ lichQ zag, was de onQvangsQ zoo gunsQig, daQ de schrijver nieQ behoefde Qo
aarzelen QoQ de verwezenlijking van zijn plan over Qo
gaan . Den laden AugusQus 1628 maakQe hij een begin
meQ de ,Nederlandsche HisQorian" 2), en bleef er QoQ zijn
dood zijne krachQen aan wijden . Op de geschiedenis van
diQ werk kom ik laQer Qerug .
HoofQs zinnen, ,suffende zomQijds door 'Q sQaeroogen op
de swaerlijk schifQbaere 3) verwarrenissen onzer Neerlandsche zaeken", vonden ,ujQspanning en verlichQing" in
') Naar de eersQc uiQgave, 'Q AmsQerdam, GedruckQ by Willem Iansz
Blaeuvv, op 'Q WaQer, in de guide 7_onnewyzer . M1 .DC .XXVI,
2) BrandQ, Q . a . p ., b1z . i i .
') Bij van VloQen sQaaQ ,schrifQbaere ;" waQ, blijkens heQ in de BiblioQheek
der Gem . Univ . Qo AmsQerdam aanwezigc handschrifQ, eene drukfouQ is .
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heQ scheQsen van de ,Rampzaaligheden der Verheffinge
van den Huize Medicis", naar hij, den 23sQen Februari
1636, aan zijn vriend Jacob WyQz schreef, wien hij heQ
opsQel Qoezond') . Ook andere vrienden en kennissen, als
Reael "), Rochus van den HonaerQ 3), Jacob van der
Burg'), kregen afschrifQen ervan, waQ hem, in een brief
aan den laaQsQgenoemden, van 17 Januari 1637, aanleiding
gaf de vrees Qo uiQen ,daQ heQ Qhans ofQ morghen door
d'een ofQ d'andre onQrouwe handQ in druk moghQe raeken" 5 ) .
DiQ gebeurde echQer nieQ : eersQ na HoofQs dood werd heQ
werkje, in 1649, uiQgegeven 6) . HeQ boekje onderging
echQer na 1636 nog eenige verandering : in 1638 werd
er een passage ingevoegd over de Koningin-Weduwe
van Frankrijk, Maria de Medicis . Immers wanneer HoofQ
zegQ „de MajesQeiQ dezer aanzienlijksQe VorsQinne van
ChrisQendoom . . . dobberQ, Qerwijl ik diQ schrijf, op de golven
der NoordQ-zee ; ofQ magh alQhans Qer gewenschQe haven zijn
ingekomen ; zoo zy zich nieQ Qen derden maale door de
wreedQheidQ des weders vindQ Qo rug gedreven" '), dan kunnen wij uiQ deze woorden afleiden, daQ zij geschreven zijn,
') HoofQs Brieven, III . ioi (N ° . 566). Ten onrechQe zegQ JonckbloeQ,
Gesch . der Ned . LeQQ . 3, III . 81, daQ heQ boekje in Nov. 1636 volQooid was.
8 ) HoofQs Brieven, III . 137 (N° . 596), 183 (N°. 637) .
3)
„
III . 189 (N°. 641) .
')
III . 188 (N° . 641), 203 (N°. 649) en 231 (N° . 669) .
")
III . 203 (N° . 649) .
°) HeQ verscheen Qo AmsQerdam, bij Nikolaas van RavesQein „op SQ .
AnQonis MerkQ," in duodecimo . De drukker droeg heQ op aan Koenraad
van Beuningen, secreQaris van AmsQerdam . In zijn woord QoQ den lezer zegQ
hij, o . a. : ,deeze geschiedenissen, hij den DrosQ Zal . ged. niQ eigen lusQ en
zinlijkheiQ bij een gesQelQ, zijn mij na zijn Ed . doodQ bij geval in handen
gekomen ." Door JonckbloeQ, Q . a . p . en ook o . a . nog in heQ Biographisch
Woordenboek der N . en Z. Ned. LeQQerkunde van J . G . Frederiks en F . Jos .
van den Branden, in voce, wordQ gezegd daQ heQ werkje in 1638 heQ lichQ
zag ; de juisQheid van deze bewering is mij nieQ gebleken .
1 ) Rampzaaligh ., enz ., in P . C . HoofQs Werken, AmsQ . 1671 (1677, II),
32, of Mengelwerken, AmsQ ., Leid ., UQr ., 1704, blz . 209.

20
ongeveer den 25sQen OcQober 1638')') .In
.
brief van 22 SepQ .
1639, dankQ hij zijn zwager Baek „voor 'Q neQQe afschrifQ
van de Rampzaeligheden'") ; misschien wordQ hier gedoeld
op een vermeerderd afschrifQ . LaQer schijnQ HoofQ zijn
opsQel Qo hebben laQen liggen : den Qragischen dood van
Maria de Medicis, in 1642 Qo Keulen, vermeldQ hij Qen
minsQe nieQ . Hoe hij er Qoe kwam de geschiedenis van
beQ huis Medicis Qo boek Qo sQellen, zegQ de schrijver ons zelf
meQ deze woorden : „Naar Qhen in beQ Qoebrengen van
eenen Qamelijken QijdQ mijner jeuchQ QoQ Florense, verscheide geschiedenissen, wedervaaren den huize Medicis,
'Q welk alQhans over Toskaanen heerschQ, Q' mijner kennisse gekoomen zijn, die, voor een goedQ deel, in geen
openbaare schrifQen (mijns weeQens) gevonden worden ;
zoo heb ik nieQ onraadQzaam geachQ, de zelve, nevens
andere, geQoogen uiQ gedrukQe hisQorien, der gedenkkenisse
Qo beveelen ; geensins om de glori van die doorluchQigsQe
en waardiglijk grooQ-achQbaarsQe sQamme, waar in ik my
door heusheidQ verplichQ kenne, Qo bezwalken : gemerkQ
de snoodQheidQ van eenige spruiQen, nieQ dan QoQ schaaduwen dienen konnen, om beQ dapper bedrijf der
vroome Qo diepen, en beQ Qo doen afblaaken" 3) . Blijkens
een schrijven aan WyQz, van 3 Febr . 1636, had hij dezen
"hoop van eislijke geschiedenissen" ,by een geraepQ",
,,Qen verzoeke van eenighe vrienden 4 ) . ToQ beQ weer
') Den 23sQen OcQ . 1638 verQrok Maria niQ Vlaardingen, doch werd door
Qegenwind gedwongen voor Rammekens Qo ankeren en Qo Vlissingen en Middelburg om gasQvrijheid Qo verzoeken . De wind keerde echQer, en zij ,raeckQe
in Zee, ende s'anderendaegs in EngelandQ" . AiQzema, Saken van SQaaQ en
Oorlogh, Bk. 18, Dl . IV ( e d. i n 4°.), blz . 75 . In HoofQshandschrifQ sQrekken de ingevoegde zinsneden zich niQ van : „Maria zaaghen wij", enz ., QoQ
„heefQ Qer werelQ gebraghQ" .
°) HoofQs Brieven, III . 315 (N °. 731) . In de Univ . BiblioQh . Qo UQrechQ
berusQ een zeer fraai afschrifQ, daQ vervaardigd is na heQ aanbrengen van
heQ bedoelde Qoevoegsel . (CaQ . N° . 1340) .
$) Rampzaaligh . enz ., 1671 (1677, II .), 1 ; of 1704, blz . 179 .
*) HoofQs Brieven, III, 94 (N ° . 561).
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opnemen van heQ werkje in 1638, zal heQ bezoek, daQ
Maria de Medicis in daQ jaar aan ons land brachQ, aanleiding hebben gegeven .
In heQ voorjaar van 1638, omsQreeks den Qijd daQ HoofQ
heQ QwinQigsQe boek zijner HisQorian slooQ, verscheen een
nieuwe druk van den Henrik de GrooQe, JeQs veranderQ
en gemeerderQ : ofQ ook gebeeQerQ", schrijfQ de auQeur
geesQig aan Huygens, ,waere my konsQ Qo weeQen, die wel
gehoorQ heb daQ TiQiaen 1), waenende in zijn' ouwde
daeghen eenige schilderyen, Qo vooren gewrachQ, fraeyer Qo
maeken, de zelve meQ groove kladden verleelijkQe" z) . Deze
uiQgave was de derde ; meQ een vroeger verschenen Qweeden
druk, had HoofQ weinig op : hij achQQe Qhen Qen minsQe „al Qo
slechQ" om naar heQ Fransche hof Qo worden gezonden 3), bij
heQwelk hij in 1638 pogingen deed om meQ zijn geslachQ Qo
worden geadeld, eene onderscheiding waarop onze vaderen
zeer verzoQ waren ; wel zond hij, in MaarQ 1639, zes exemplaren, drie van den eersQen en drie van den derden druk,
naar Parijs, „a cause que la premiere ediQion esQ plus belle
pour esQre imprimee en feuille ; eQ la derniere un peu
plus ample eQ claire, ains moins belle eQ en quarQ" '), waarbij
de lofdichQen door Huygens en van Baerle op heQ werk
vervaardigd, gebonden waren 5), die in der Qijd ongedrukQ
waren gebleven, omdaQ HoofQ „zulk een' Qen Qoon sQelling
van ejghen lof, hoewel zy door de gewoonQe verschoonQ
worQ, alQijds waQ wanvoeghlijk gedochQ" had') . Den 2.1sQen
MaarQ 1639 verhief Lodewijk XIII den levensbeschrijver
van zijn vader in den adelsQand, en benoe_nde hem Qien dagen
')

Van VloQen heefQ verkeerd : de TaQiaen,
°) HoofQs Brieven, III . 240 (N°. 678) .
III. 250 (N ° . 684).
')
III . 283 (N°. 708) . Cf. b1z . 275 (N°. 701), 279
(N ° . 705), 284 (N °. 709) .
~) HoofQs Brieven, III. 280 (N ° . 705).
III, 249 (N°. 684).
"

e)

11

1
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laQer bovendien QoQ ridder in de orde van SQ . Michiel ')_
NaasQ zijnen hisQorischen arbeid, hield HoofQ zich voorQdurend bezig meQ zijn lievelingsschrijver TaciQus, Qhen hij,
naar heQ geQuigenis van BrandQ 2), Qwee-en-vijfQig malen
las en Qerwille van den AmsQerdamschen koopman JoosQ
Baek, door diens huwelijk meQ Magdalena van Erp, zijn
zwager, uiQ heQ LaQijn in heQ Hollandsch overbrachQ . In
een brief van den Wen Mei 1629, vindQ men voor heQ
eersQ melding gemaakQ van „blaeden overzeQsels ujQ
TaciQus" 3) ; den 1 7 den Juni 1635 was de verQaling zoover
gevorderd, daQ enkel de „kleene werxkens " resQQen ).
Ruim een jaar laQer, 27 Aug . 1636, is er nag sprake
van ,heQ overzien eenigher blaeden van TaciQus" 5). In
1671 werd een aanQal sQukken uiQ deze verQaling opgenomen in de door ArnouQ IH ellemans HoofQ bezorgde uiQgave van zijns waders werken ; in haar geheel werd zij
in 1683 door BrandQ uiQgegeven ; een herdruk zag in
1704 heQ lichQ . Van de „kleene werxkens " is de Dialogus
de OraQoribus nieQ door HoofQ overgezeQ ; klaarblijkelijk
beschouwde hij dezen, op heQ voeQspoor van Lipsius, als
nieQ van TaciQus afkomsQig .
Onder HoofQs werken vindQ men ook ,korQe leeringen
en opmerkingen, uiQ verscheide schrijvers geQoogen en
verQaalQ" E), die QoQ de bronnen behooren, uiQ welke de
,,spreuken, uiQ den boezem der wysheiQ gezoogen", werden gepuQ, waarmede, naar BrandQ zich uiQdrukQ, de
Nederlandsche HisQorian ,bezaaiQ en bezielQ" zijn') . Wanr) BrandQ, P. C . HoofQs Leeven, blz . 18, 19 .

a)
"
,
"
24.
,,
,,
11
$) HoofQs Brieven, I . 342 (N°. 197) .
4)
III. 48 (N°. 532 ; bij v. VloQ . door eene drukfouQ 531) .
5)
III . 168 (N° . 621) .
°) In de uiQgave van 1671 onder de VerQaalingen, b1z . 135 -182 ; in
die van 1704, b1z . 399 -446.
°) BrandQ, P. C . HoofQs Leeven, b1z . 19 .
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neer HoofQ deze heefQ bijeengebrachQ, is nieQ meQ juisQheid uiQ Qo maken. Aan beQ hoofd der verzameling sQaaQ
eene ,korQe heughnis uiQ d'opmerkingen van Francois
Guicciardin," den beroemden schrijver der ,HisQoria
d'IQalia," dien HoofQ, die zijn werk bij beQ opsQellen van
de ,Rampzaaligheden" gebruikQe, „een man van grooQe
voorzienigheidQ en ervaarenis" ') noemQ . Daarna volgen,
eersQ eene ,korQe heugnis uiQ d'achQnemingen van job .
Franciscus LoQQinus," en dan ,uiQ de begripselen van
Sansovin." Vervolgens vindQ men "PluQarchs berichQing
voor lie den van SQaQe verkorQ," eon uiQQreksel uiQ diens
aoAQ %& iraeayyilgara, waaraan zich, als "Livius opmerke •
lyksQe," een zevenQal aanQeekeningen uiQ dezen Romeinschen geschiedschrijver aansluiQ . Dan volgQ een ,uiQQoghQ
[d . i . uiQQreksel] uiQ den Hoveling van SQaaQe van Durus
de Pascolis" en daarna ,uiQ Monluk," daQ wil zeggen uiQ
de ,CommenQaires de Blaise de Monluc, Marechal de
France," door HoofQ ook in den Henrik de GrooQe aangehaald 2) . Alles wordQ besloQen meQ ,verQaalingen uiQ
de schrifQen van Trajaan Boccalin," namelijk een derQienQal ,nieuwmaaren uiQ Parnas" van dezen IQaliaanschen
saQyrenschrijver, meQ wier verQaling HoofQ, blijkens zijne
brieven aan Baek, zich in 1629 bezig hield 3) .
') HoofQ, Rampzaaligh. b1z . 21 (Werken, uiQg. 1671).
~) „ , Henrik de GrooQe, b1z. 6 ( „ , „
„ ).
8) HoofQs Brieven, I . blz . 339, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 355, 365 .
UiQ 1630 vinden wij nog een brief (II . b1z . 14), waarin over deze sQukken
gesproken wordQ . Dr . van VloQen heefQ in zijne uiQgave der Brieven, D1 . III .
blz. 70, in navolging van Huydecoper, een ongedaQeerd schrijven aan Baek
geplaaQsQ Qusschen Aug . en Nov . 1635, daQ Qen geleide diende van „een
nieuwmaer waQ lange onder handen geweesQ, ende nieQ nae wensch geQroffen
meQ overzeQQen, maer bedenkwaerdigher dan veele ujQ beQ eersQe ooghe
zouden afmeeQen" . Ik achQ beQ waarschijnlijk daQ diQ briefje QoQ 1629
behoorQ : 1 ° , omdaQ in laQer jaren geen enkele aanwijzing Qo vinden is, daQ
HoofQ zich meQ Boccalini bezighield ; 2 °. omdaQ heQ schrijven een posQscripQum bevaQ, daQ aldus luidQ : ,mijne gebiedenissen aan den H . Gul. Reael,
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Ten bewijze van HoofQs belangsQelling in hisQorische
en sQaaQkundige geschrifQen diene nog daQ uiQ een brief
aan Baek, van 2 Mei 1632, zijne bekendheid meQ een werk
van Bodin blijkQ ') ; in eene aanQeekening op heQ uiQQreksel
uiQ Guicciardini, noemQ hij den Franschen geschiedschrijver,
Pierre MaQQhieu (Q 1621), waQ Qrouwens in den biograaf
van Hendrik IV nieQ Qo verwonderen valQ ; uiQ den Henrik de GrooQe blijkQ zijne bekendheid meQ Qal van Fransche schrijvers .
Ruirn een half jaar voor zijn dood, schreef HoofQ
aan Barlaeus : „van 'Q grooQe boek kan ik noch
nieQ scheiden, vindende kosQ daarin, die lekker is voor
de geenen, dien ze wel smaakQ : gelijk my en mijns
gelijken" z) . In de uiQgave van 1671 reeds, vindQ men
wQ wien my verlangQ Qo versQaen, in waQ punQen zich bevinden de zaeken, my bier
laesQ bekenQ gemaekQ" . Nu blijkQ niQ een brief van 15 Juli 1629, (I . blz . 353)
daQ HoofQ „den Heer Generael" Qoen Qo Muiden wachQQe . Den 7den AugusQus
vierde Laurens Reael zijne, ook door den DrosQ bezongen, bruilofQ meQ
Susanne de Moor (Ged . van P. C . HoofQ, I . 304) : zou heQ eene Qo gewaagde
gissing zijn, Qo verondersQellen daQ de bedoelde ,zaeken" beQrekking hadden
op diQ huwelijk? 3'. In den brief is sprake van ,heQ Fransche boekjen
van Hopperus, daQ aengenoomen was Qo beQeren (door Baek nl .) en binnen
weenigh daeghen nae Qo zenden" ; diQ boekje heefQ beQrekking op een
gedeelQe der Nederlandsche HisQorian, daQ door HoofQ, gelijk ik laQer zal
aanwijzen, lang v66r 1635, ongeveer in 1630, werd bewerkQ : daQ er dus
voor dien Qijd sprake kon zijn van beQ „beQeren" daarvan is duidelijk, Qerwijl
beQ daarenQegen nieQ waarschijnlijk is, daQ diQ eersQ in 1635 zou geschied
zijn . 4°. De onderQeekening luidQ : ,UE. WeldiensQwen Broeder P . C . H66fQ" .
Op deze wijze zijn ook verscheidene brieven aan Baek niQ 1629 geQeekend,
Qerwijl die niQ 1635 meesQ heQ onderschrifQ ,UE . verplichQsQe diensQwsQe
Broeder P. C . H66fQ" dragen . Ook gelijkQ, naar mij alQhans QoeschijnQ,
beQ handschrifQ van den brief meer op daQ der sQukken niQ 1629, dan niQ
1635 . Op al deze gronden meen ik Qo mogen aannemen, daQ de uiQgevers
heQ bovenbedoelde schrijven Qen onrechQe in 1635 hebben geplaaQsQ, en daQ
heQ reeds QoQ 16zg behoorQ .
') HoofQs Brieven, II . 247 (N°- 379) .
Y) HoofQs Brieven, IV . 214 (948) .
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aangeQeekend daQ hier gedoeld wordQ op UyQenbogaerQs
Kerckelicke HisQorie . Ook uiQ diQ werk Qrok hij ,eenige
aenmerkelykheden", en voegde er ,zekere byQeekeningen"
bij : de uiQgever van den Qweeden druk van G . BrandQs
,,HisQorie van de RechQspleging gehouden onQrenQ OldenbarnevelQ, HoogerbeeQs en de GrooQ" (RoQQ. 171o), die
ons diQ mededeelQ, haalQ Qwee malen zulk eene aanQeekening aan ') .
Te midden van diQ alles bleef zijn hoofdarbeid aan de
Nederlandsche HisQorian gewijd . Hij werkQe daaraan QoQ
aan zijn dood. Den 12den MaarQ 1647 verklaarde hij nog :
„jk hoop, binnen korQe jaaren, noch Qien boeken ujQ Qo
geeven, die bequaamelijxQ by de voorighe 20 zullen kunnen gevoeghQ worden : zijnde mijn zorgh, daQ my nieQ
gelukken zal heQ werk wijder Qo brengen, by mangel van
gezonQheiQ, ofQ leeven" 2) . Zijn wensch mochQ echQer nieQ
vervuld worden : reeds enkele weken laQer, naar 's Gravenhage verQrokken om de begrafenis van Prins Frederik
Hendrik bij Qo wonen, werd hij ernsQig ongesQeld en
overleed aldaar den 21sQen Mei 1647 .
Zoo zagen wij hoe gedurende HoofQs gansche leven de
geschiedenis, zeker nieQ minder, ja meer nog dan de poezie,
de liefde van zijn harQ bezaQ . HeQ is Qhans mijn plan, meQ
voorbijgang van den Henrik de GrooQe, Qhen de schrijver
zelf slechQs als een werk QoQ oefening in den hisQorischen
sQijl ondernomen, beschouwde, en van de ,Rampzaaligheden", die hij nieQ voor de pers had besQemd, mij voornamelijk bezig Qo houden meQ de ,Nederlandsche HisQorian ."
Vooraf ga echQer nog een korQ onderzoek naar de inzichQen, die HoofQ aangaande de geschiedenis koesQerde .
') HisQorie van de RechQspleging, enz . 2e druk, blz . 25 en 219 .
a) HoofQs Brieven, IV . 227 (N °. 959) .

TWEEDE HOOFDSTUK .
HoofQs denkbeelden over Geschiedenis .

Wanneer wij de vraag QrachQen Qo beanQwoorden, welke
meening onze schrijver, Qen opzichQe van de weQenschap
der hisQorie, was Qoegedaan, blijkQ ons daQ HoofQ op diQ
punQ geheel een kind van zijn Qijd was en de humanisQisch-pragmaQische denkbeelden deelde, die de meesQe
geleerden in zijne dagen meQ beQrekking QoQ de geschiedenis koesQerden . In de inleiding wees ik reeds op de
bepaling door Vossius, in zijne Ars HisQorica, gegeven,
waarin de geschiedenis wordQ omschreven als „de kennis
der bijzondere feiQen, wier heugenis Qo bewaren nuQQig
kan zijn om wel en gelukkig Qo leven" ') ; een korQ
overzichQ van de uiQvoerige QoelichQing 2 ) dezer definiQie zal
ongeQwijfeld sQraks de beschouwing van HoofQs denkheelden
vergemakkelijken .
Vossius beginQ meQ er op Qo wijzen, daQ de door hem
gegeven omschrijving den aard (genus), heQ voorwerp
(objeclum) en heQ doel ( finer) der geschiedenis omvaQ.
WaQ haren aard beQrefQ : zij is kennis (cogniQio), nieQ
verhaal (narraQio) of uiQeenzeQQing (explicaQio), zooals velen,
o. a . Verrius Flaccus, QuincQilianus en AugusQinus, haar
hadden genoemd . Haar voorwerp wordQ gevormd door
')

CogniQio singularium,

quorum

memoria

conservari uQile siQ ad bene

beaQeque vivendum .
s) Vossius, Ars HisQorica, b1z . 15-31 der 2e uiQgave.
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de bijzondere feiQen (singularia), gelijk reeds was opgemerkQ
door ArisQoQeles, Qoen hij beQ onderscheid Qusschen poezie
en hisQorie daarin sQelde, daQ de eersQe meQ beQ algemeene,
de laaQsQe meQ beQ bijzondere zich bezighoudQ ') .

NieQ

echQer alle singularia zonder onderscheid maken beQ objecQ
uiQ der geschiedenis : zij doen diQ enkel voor zoover zij
verdienen in de herinnering bewaard Qo blijven . En ook
meQ deze houdQ de hisQorie zich nieQ in gelijke maQe op
ofschoon zij nieQ nalaaQ van allerlei verschijnselen melding
Qo maken, is Qoch haar voornaamsQe werk de handelingen
(acQiones) na Qo gaan, zoowel die, welke een publiek, als
die welke een privaaQ karakQer dragen . Men wachQe zich
er echQer voor meQ den IQaliaanschen humanisQ Francesco
PaQrizzi (1529-1597), Qo meenen, daQ de handelingen der
menschen beQ objecQ der geschiedenis vormen : inQegendeel,
de geschiedschrijvers zijn als beQ ware de geheimschrijvers
der goddelijke Voorzienigheid .
Ten einde beQ Joel der hisQorie Qo doen kennen, achQ
Vossius beQ noodig op hare vruchQen en werkingen Qo
wijzen . EchQ scholasQiek worden deze door hem verdeeld :
ze zijn van meer of van minder belang 2 ) . Die van meer
belang, hebben beQrekking of op alle weQenschappen, of
op eene enkele. Voor alle weQenschappen leverQ de
geschiedenis eene dubbele vruchQ op : de eene, daQ de
herinnering aan waQ geschied is bewaard wordQ en levendig blijfQ 3),

de andere, daQ beQ mogelijk wordQ, uiQ de

bijzondere gevallen eene algemeene sQelling of Qo leiden,
of ook eene algemeene sQelling door bijzondere voorbeelden
Qoe Qo lichQen en Qo sQaven ') .

Voor de verschillende

') ArisQoQeles, de arQe poeQica, Cap . 9 . 145Qh . 7 .

,~ y v 'dQ noi716sg
ra xaq'Wov, ~ 86' laropla rcc xaY Exa6Qov Vyn ."
2 ) „ effecQus hisQoriae vel primarius esQ, vel secundarius ."
`) ,uQ conserveQur ac vigeaQ memoria eorum, quae acciderunQ ."
`) „uQ ex singularibus universale praecepQum observeQur, universale iQem
praecepQum singularibus exemplis illusQreQur eQ comprobeQur ."
IkOllov
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Qakken der weQenschap is de vruchQ, die de hisQorie afwerpQ,
naQuurlijk verschillend ; vooral voor eQhiek en poliQiek
QreedQ zij helder aan heQ lichQ. Immers de geschiedenis
„leerQ" de deugd, en wekQ op QoQ hare beoefening `) ;
door de vrees voor schande doeQ zij de boozen menigwerf
voor eene slechQe daad Qerugschrikken °) ; in hachelijke
oogenblikken en onder moeilijke omsQandigheden biedQ
zij raad a) ; nieQ Qen onrechQe, voorwaar, heefQ Dionysius
Harlicanassensis haar eene philosophie, die uiQ voorbeelden
besQaaQ, genoemd .
Als vruchQen van minder belang verschafQ de kennis
der hisQorie den mensch genoQ en sQrekQ hem QoQ sieraad
onder zijnne medesQervelingen .
HeQ bovensQaande zal voldoende zijn om ons Vossius
zienswijze aangaande wezen, voorwerp en doel der geschiedenis Qo doen kennen . Enkele kriQische opmerkingen
meen ik hier nieQ achQerwege Qo mogen laQen . Een hoofdbezwaar Qegen de wijze, waarop Vossius heQ begrip geschiedenis omschrijfQ, is reeds door Bernheim aangeduid :
de hisQorie verloor bij hem haar karakQer als zelfsQandige
weQenschap en ,QraQ geradezu in den DiensQ anderer
Disciplinen, wie der Jurisprudenz and SQaaQswissenschafQ" 4) .
Verder wordQ in zijne bepaling juisQ daQgene gemisQ, waQ
heQ kenmerk is van iedere hisQorische beschouwing der
dingen : heQ leQQen op hun opeenvolging, verband en
onQwikkeling. De kennis der afzonderlijke verschijnselen,
wier overlevering nuQQig is, maakQ nog geene geschiedenis : zij moeQen beschouwd worden in hun saQnenhang en
organisch verband . Als Vossius vervolgens heQ gebied
der geschiedenis beperkQ QoQ de kennis van die verschijnselen, welker overlevering bevorderlijk is aan de kunsQ
')

,virQuQern
9) „ improbos
e) „hisQoriae
`) Bernheim,

doceQ aQque ad earn exiQaQ."
saepe infamiae meQh a sceleribus deQerrenQ [hisQoriae]" .
in rebus arduis ac difficilibus consilium suppediQanQ."
1.1 . 9 21 .
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om wel en gelukkig Qo leven, misQ zijne bepaling helderheid : welke verschijnselen worden hier bedoeld? HeQ
proQesQ Qegen de beschouwing daQ de geschiedenis zich
enkel heefQ bezig Qo houden meQ menschelijke handelingen,
en de opmerking daQ de geschiedschrijver rekenen moeQ
meQ Gods voorzienig besQuur verdienen zeer zeker lof ;
doch op Vossius' Qheorie heefQ diQ alles nieQ den minsQen
invloed ; zij blijfQ zuiver humanisQisch . Voor de openbaring
van den logos in de geschiedenis heefQ de schrijver geen
oog ') .
DaQ eene bepaling als bij Vossius, bij HoofQ nieQ voorkomQ zal niemand verwonderen . HeQ is echQer nieQ moeilijk
uiQ zijne werken een aanQal plaaQsen samen Qo lezen,
waaruiQ zijne beschouwing der geschiedenis duidelijk blijkQ .
Nemen wij zijnen eersQen hisQorischen arbeid, den ,Henrik
de GrooQe", Qer hand, dan vinden wij reeds dadelijk bij
den aanvang, in de opdrachQ, eenige opmerkingen, die
Qoonen, hoezeer ook HoofQ den nadruk legQ op heQ nuQ,
daQ uiQ de hisQorie kan worden geQrokken . Hij beginQ meQ
er op Qo wijzen, hoe de sQad Napels Qwee malen, eens
door Belisarius, en eens door Alfonzo van Arragon, op
dezelfde wijze, bij verrassing, werd ingenomen ") ; had
koning Rene van Anjou de geschiedenis der eersQe verovering gekend, dan ware de Qweede nieQ mogelijk geweesQ. ,Gevvisselyck", zoo roepQ HoofQ uiQ, ,als aan de
hisQorie noiQ ander voordeel vasQ gevveesQ vvare, dan men
er hier mede doen kon, zy had zich gequeQen", Wel wil
hij Qoegeven, daQ men „in 'Q besQellen van de zaken der
') Cf. Dr . J . WolQjer, De weQenschap van den Logos, AmsQ. 1891, b1z .
25 : „De hisQorie heefQ QoQ objecQ de overlevering in de Qaal van handelingen
en feiQen, in 'Q bijzonder die, welke de openbaring zijn van den logos in
heQ maaQschappelijke en poliQieke leven .
2) De eersQe maal in 536, de Qweede maal in 1442 . HoofQ sQelQ nieQ zeer
nalnvkeurig de Qweede verrassing ,neghen honderQ vyfQigh jaren nae d'andere
verovering."
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vvereldQ" nog meer nuQ kan Qrekken uiQ de ,ervarenheidQ,"
dan uiQ de kennis der geschiedenis, doch ,by verandering
van orden ende ongheziene Qoevallen", sQaaQ de ervaring
dikwijls verlegen en "heefQ 'Q handQreicken der hisQorie van
doen ; de vvelcke, boven dien, in 'Q sQichQen der zeden
en huiszaken van geenen geringen raedQ en is . Jae zal
zy misschien eenen die haar benaarsQighQ, al op luQQel
nae brengen QoQ de bequaamheidQ der geene, die men in
ervarenheidQ achQ uyQgheleerQ" . Voor zoover heQ oorlogszaken geldQ, wordQ deze laaQsQe bewering dan gesQaafd,
door Qo verwijzen naar heQ voorbeeld van Lucullus, in
zijne overwinning op Tigranes. ,Ende indienmen in een
ding zo drifQigh, zo schielyck, zo draayende dus veel aan
de hisQorie heefQ, vvaQ zal zy den man van sQaQe diensQ
doen in zaken die den QredQ gaan, ende overleg lyden"
Hoezeer de schrijver van deze denkbeelden doordrongen was, blijkQ ook uiQ heQ feiQ daQ hij laQer een deel
van zijn Henrik den GrooQe, meQ Qal van wijsgeerige
aanQeekeningen voorzag en er op die wijze een handhoek
zoowel voor sQaaQ- en krijgskunde als voor eQhiek van
QrachQQe Qo maken ') .
Ook in heQ begin der Nederlandsche HisQorien, vindQ
men eene plaaQs, die aanwijsQ waQ HoofQ als heQ doel der
geschiedenis beschouwde. Na in onvergelijkelijk schoone
Qaal een korQ overzichQ Qo hebben gegeven van den inhoud
van zijn werk, eindigQ hij : „der wyze, daQ veele eeuwen
herwaarQs geen' sQoffe geleeverQ hebben, die ryker zy in
allerley leeringen van 'Q beloop der wereldsche dingen,
ofQ wonderlyker ofQ waarneemens waarder, QoQ onderwys
van VorsQen en volken" 1). DaQ is alzoo heQ einddoel :
leeringen, onderwijs van vorsQen en volken.
') In HoofQs Werken, 1671 (of 1677, II .), QelQ do ,Henrik de GrooQe"
185 bladzijden, waarvan de eersQe 67 do bedoelde aanQeekeningen aan den
voeQ dragen.
`) HoofQ, Ned . HisQ ., I . 3 .
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Bij de vasQsQelling van heQ objecQ der hisQorie, laaQ HoofQ
zich evenzeer sQeeds door de nuQQigheids-idee leiden .
Wanneer hij in heQ zesde Boek der HisQorian uiQvoerig
den overgang van Enkhuizen QoQ 's Prinsen zijde heefQ
gescheQsQ, voorzieQ hij van den kanQ zijner lezers min
welwillende opmerkingen : „'Q zal my nieQ onverwachQ
voorkoomen, indien zommighen, oordeelende den plichQ
der HisQorien geleeghen in 'Q onQvouwen van de hoofQpunQen der zaaken, zonder des leezers aandachQ meQ heQ
verreekenen van geringe en Qussenloopende beweeghenissen Qo misbruyken, naauwlyx in 'Q goede neemen, daQ
ik, knoopende 'Q begin, midde en eyndQ der poorQerlyke
onQsQelQenissen aan een, zelfs nieQ laaQ verscheyde kleenachQbaare persoonen, meQ naam en Qoenaam . in 'Q spel Qo
brengen" . Hij heefQ echQer zijne verdediging gereed : „die
de dingen der doorluchQige volken beschreeven hebben,
'Q bedryf der welke voorneemelyk aan krysQandQ hing,
waanden nooiQ Qo misdoen, meQ sQukwys verQellen van
muyQeryen en onlusQen, gereezen onder 'Q yolk van oorlooghe, en by wylen onder de gemeenQe ; nochQe meQ
melden van de besQeekers en voorQdryvers, van hoe verwerpelyk een' oorspronk ook, en slechQ een' doen, daQ zy
waaren . En naadien men hier Qo lande de maghQighsQe
veranderingen, by aansQichQing, ofQ immers dapper Qoedoen
des gemeenen mans, heefQ zien invoeren ; ook heedensdaaghs
nieQ de minsQe konsQ der sQeedsche regheeringe in 'Q handelen en gerusQhouden der meenighQe besQaaQ ; zoo kan
'Q geenszins onleerlyk schynen, den opgank, loop en
afloop van diergelyke beroerQen, en Qeffens de middelen,
misslaaghen, verzuymenissen, waar door zy gesQuyQ ofQ
gesQilQ, gewakkerQ ofQ onverhinderQ gebleeven zyn, bescheidelyk voor ooghen Qo sQellen . In zoo kleen een' geQaale
ook van riddermaaQighe ofQ eedelboorQighe mannen, als
men by ons vindQ, sQaaQ des Qo min de faam der andere
Qo verwaarloozen : zy leeve by lof ofQ lasQer ; waar 'Q dan
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de naakoomeling voor houden zal" ') . Men zieQ, Hook
voerQ QoQ zijne verdediging drie redenen aan : de ouden
gaven hem heQ voorbeeld ; de geringe geQalsQerkQe van
onzen adel drong hem ; maar bovenal, heQ scheQsen van
al deze ,poorQerlyke onQsQelQenissen" was „geenszins onleer
lyk" . Hij wijsQ er immers op hoe „ook heedensdaaghs
nieQ de minsQe konsQ der sQeedsche regheeringe in 'Qhan-delen en gerusQhouden der meenighQe besQaaQ" ; welnu -geesQig is heQ door Busken-HueQ uiQgedrukQ - „van een
gedrukQen gids bij heQ uiQoefenen dier kunsQ, zonder aanzien des persoons en zonder zwakheid wenschQe HoofQ [de
zonen der regenQen] Qo voorzien" ") . Zoo verhaalQ hij ook
den Qreurigen dood van den Spaanschen ingenieur Pacieco,
die nadaQ Vlissingen zich voor den Prins van Oranje had
verklaard, in 1572, onder de smaadkreQen van heQ yolk
werd opgehangen, „Qen spieghele, waQ een' gemeenQ al
doeQ, ofQ waQ ze nieQ ongedaan laaQ, als haare lydzaamheiQ,
door Qerghen op Qerghen, in raazernye verkeerQ" 3 ) . AmsQerdamsche onlusQen worden evenzeer medegedeeld „op daQ
myne landsluiden zich aan hunne voorzaaQen mooghen
spiegelen, welke exempelen de meesQe krachQ hebben en
bescheidelyksQen diensQ doen" a) .
De overweging van heQ nuQ daQ in heQ verhaal kon
gelegen zijn, brachQ HoofQ eveneens QoQ eene uiQvoerige
beschrijving der afschuwelijke wreedheden, die in 1 575
op lasQ van Sonoy aan eenige Roomsche boeren in
Noord-Holland werden gepleegd . Hij had nieQs liever
gewenschQ, dan "diQ haaQlyk verhaal of Qo korQen, indien
de plichQ der HisQorien des gehengen wilde . Maar, hoewel
heQ is om den leezer verdrieQigh en smarQelyk Qo vallen,

')

HoofQ, Ned . HisQ ., VI . 247 .
2 ) Busken HueQ, Land van Rembrand, He DI ., 2e helfQ, blz. 224 .
s) HoofQ, Ned . HisQ ., VI . 237 .
4)
„

11

11

II. 56 .
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zoo heb ik nochQans den zelven nieQ Qo versQeeken gehadQ,
van de vruchQ der leerzaamheiQ deezer merkwaardighe
geschiedenissen, uiQwyzende, hoe men zich, gelyk voor
oopenbaare eerlooze schelmen, alzoo voor beveinsde schalken hoeden moeQ, die, meQ den yver QoQ vaaderlandQ en
zuiveren GodsdiensQ in den mondQ, hunner biQQre parQydigheiQ, en vervloekQe zuchQ om dank by de grooQen Qo
begaan, zoo verre Qoegheeven, daQ zy voor spel houden,
d' onnoozelen Qo belaaghen, en de spiQsvondighsQe wreedQheeden, 'Q hunnen bederve, uiQ der helle Qo vorsschen .
Teffens zal 'Q nieQ onnuQ zyn, Qo beschouwen, waQ een
manhafQigh gemoedQ al uiQsQaan kan, wanneer 'Q zich meQ
de mooghenheiQ der reede, en de kennis zyner gerechQigheiQ, ondersQuQ vindQ" ') . De „plichQ der HisQorien", lieQ
hem nieQ Qoe diQ verhaal weg Qo laQen, wanQ die plichQ
is, nuQ Qo sQichQen . Hij erkenQ diQ ook in een brief aan
Gaspar van Vosbergen, van 5 Juli 1642 2), waarin hij
dezen dankQ, daQ hij ,zich gewaardighde Qo bevorderen,
daQ [de] HisQorien eersQdaaghs, begenaadighQ meQ OcQroy
der Ho. Mo. HH. Algemeine SQaaQen in 'Q lichQ moghQen
verschijnen", en over zichzelven sprekende, zegQ „die gehouden ben geene waarhejQ van belang, 'Q en waare zy
QoQ schade mijns vaderlands sQrekQe, Qo verzwyghen ;
inzonderhejQ lof nochQ lasQer : achQende mijn MeesQer jraecijuum mums annalium, ne virluQes sileanQur, uQque
pravis dicQzs facQisque exzosQeriQaQe eQ infamia meQes siQ') .

UjQ krachQ van welke weQ, en om geen geloof Qo verwaarloezen, jk ook benoodighQ geweesQ ben, bywijlen
')

HoofQ, Ned . HisQ., X. 425 .
2) HoofQs Brieven, IV . blz . 53 (N °. 814) .
3 ) TaciQus, Ab excessu div . Aug ., III . 65 . Ik geef hier de verQaling meQ
HoofQs eigen woorden, naar de uiQgave van 1704, blz . 97 : „'Q welk my
'Q voorneemsQe ampQ der jaarboeken dunkQ, op daQ de deughd nieQ verzweegen blyve, 'Q zamQ op booze woorden, en werken een' vreeze voor de
naakoomsQ en quaaden naam, gesQelQ werde ."

3

34
eenighe snooQheden,

begaan aan onze zijde, doch reeds

gemelQ door anderen van de zelve, op Qo haalen" . HoogsQ
merkwaardig is deze uiQspraak voor de waardeering van
HoofQs onparQijdigheid ;
grond in de

ook deze vindQ feiQelijk haren

,uQiliQeiQ" :

immers als eene waarheid „QoQ

schaade des vaderlands sQrekQe", zou hij haar, zoo oordeelQ
hij, mogen verzwijgen, Qerwijj aan de andere zijde slechQe
daden van vrienden en prijzenswaardige van vijanden
wel vermeld worden, maar alleen weer Qer wille van heQ
,,nuQ sQichQen" . HeQ verhaal van een edelmoedigen Spanjaard, die, bij heQ beleg van Haarlem, zijn broeder meQ
levensgevaar van een wissen dood redde, leidQ hij dan
ook in meQ de woorden : ,Naadien 'Q de hooghsQe plichQ der
HisQorien is, de deughden Qen Qoon Qo sQellen, gelyk de
misdaaden meQ vreeze van eerloosheiQ in Qo Qoomen, zoo
kan ik alhier nieQ ongemeldQ laaQen heQ zeldzaam exempel
van QrouwharQigheiQ, gebleeken in Ferdinando d'Avolos
de Guadalafara" ') .
UiQ al heQ gezegde blijkQ duidelijk, daQ HoofQ, evenals
Vossius, de geschiedenis pragmaQisch wil behandelen .
HeQ doel van Thucydides - den eigenlijken vader der
pragmaQische hisQoriographie, al brachQ eersQ Polybius den
naam in zwang,
xiriua

- zweefQ ook hem voor oogen : een

Eg & E L. Qo scheppen, daQ heQ verlangen van alien

moesQ bevredigen, die eene nauwkeurige kennis wilden
beziQQen, zoowel van waQ geschied was, als van waQ, naar
den gang van heQ leven der menschheid, laQer op zoodanige of dergelijke wijze zou gebeuren 2) .

Wel QreedQ,

naasQ diQ pragmaQische, ook heQ enkel refereerende elemenQ
op : evenals HerodoQus zijne geschiedenissen schreef,,om
1) HoofQ, Ned . HisQ ., VII. 3 04 .
2) Thucydides, I . 22 : 4 . o6oQ dE
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Qo voorkomen daQ de deden der menschen door den Qijd
in vergeQelheid zouden raken, en hunne grooQe en bewonderenswaardige scheppingen roemloos zouden voorQbesQaan" ')

zoo wil ook HoofQ de herinnering aan Qal van

mei kwaardige voorvallen en feiQen voor de nakomelingschap
levendig houden . Geen schrijver over onzen opsQand Qegen
Spanje is zoo rijk aan Qreffende episoden als hij, en nog
verklaarQ hij „meQ kennisse" Qo kunnen zeggen, ,daQ by
mangel van juisQe aanQeekening, de heughenis gespilQ is
van verscheide doorluchQighe daaden door donkere persoonen bedreeven" a ) .

LaQer zal ik gelegenheid vinden

hierop Qerug Qo komen . ik wilde Qhans enkel op heQ
verschijnsel wijzen . NieQQemin blijfQ de pragmaQische
behandeling hoofdzaak . Duidelijk vindQ men diQ uiQgesproken, wanneer HoofQ een breed opgezeQ verhaal van de
wijze waarop, in de lenQe van 158

Q,

de Spaansche gezanQ

aan heQ Engelsche hof, don Bernardino de Mendoca, werd
om den Quin geleid, meQ heQ . nieQ bereikQe, doel een
aanQal vijandelijke schepen voor Vlissingen in de val Qo
doen loopen, inleidQ meQ de opmerking, daQ hij deze
geschiedenis mededeelQ ,naardien de kennis van de naakQe
uiQkoomsQen der geschiedenissen meer QoQ vulsel dan QoQ
voedsel van 'Q versQandQ des leezers dienQ, immers in
nuQQigheiQ nergens naa haalen magh by 'Q waarneemen
der weeghen, waar door de dingen gekuyerQ worden,
ofQ schoon 'Q bemikQe ooghmerk ongeQroffen blyfQ" 3) . De
,,weeghen, waar door de dingen gekuyerQ (geleid) worden"
Qo doen kennen, ziedaar heQ doel der geschiedenis . Op den
klank der woorden afgaande, zou men kunnen meenen,
daQ HoofQ bier verre zijn Qijd vooruiQ was, en de hisQorie
nieQ pragmaQisch maar geneQisch wilde behandeld zien
'; HerodoQus, I . i . uwg

is

ysv6jkSvu i~ &va9'pw7rwv

iw

xp6wo

iQai~a y v~7aac, µrjzs 1 pya µayala r xa~ n9ra~aGaa . . ., &%2. d yfvr~zai.
3)

HoofQ, Ned . HisQ ., VI. 2 35 .
HoofQ, Ned, HisQ., XVIII . 777,
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immers er schijnQ overeensQemming Qo besQaan Qusschen
deze uiQing en de uiQspraak van von Ranke bij de aanvaarding van zijn professoraaQ Qo Berlijn, in 1836 : ,was
kann es wohl Angenehmeres and dem menschlichen
VersQande Willkommeneres geben, als den Kern and
das QiefsQe Geheimniss der BegebenheiQen in sich aufzunehmen and bei einem oder dem andern Volke zu beobachQen,
wie die menschlichen Dinge gegrundeQ werden, KrafQe
gewinnen, wachsen and gedeihen ." De overeenkomsQ is
echQer slechQs schijnbaar ; von Ranke gaaQ voorQ : ,Und
wie dann, wenn man allmahlich dahin kommQ dass man
enQweder miQ gerechQem SelbsQverQrauen ahnen oder
vermiQQelsQ der schon geabQen Scharfe der Augen vollsQandig erkennen kann, wohin in jedem ZeiQalQer das
MenschengeschlechQ sich gewandQ, was es ersQrebQ, was
es erworben and wirklich erlangQ haQ . Denn das isQ
gleichsam ein Theil des goQQlichen Wissens . Eben nach
diesem aber suchen wir miQ HUlfe der GeschichQe vorzudringen ;

ganz and gar in dem SQreben nach diesem

Erkennen bewegQ sie sich . Wer mochQe da fragen, ob
dies nUQzlich sei oder nichQ . Es geniigQ zu erkennen, dass
ein solches Wissen, wenn irgend ein anderes, zur VollkommenheiQ des menschlichen GeisQes gehorQ" `) .

HeQ

') Von Ranke, Ueber die VerwandQschaff and den UnQerschied der HisQorie and der PoliQik . SammQl. Werke, Bd . XXIV, S . 285, (naar Ranker
eigen verQaling) . HeQ oorspronkelijk LaQijn luidQ (1 .1., 273) : „Quid enim jucundius esse poQesQ eQ magis accepQum menQi humanae, quam rerum gesQarum, quasi succum eQ sanguinem haurire, aQque in uno alQerove populo
observare, quomodo res humanae condanQur, vires sumanQ, adolescanQ . Quid
Qurn, si paulaQim co pervenias, uQ auQ non sine jusQa fiducia divinare possis
auQ acie oculorum jam exerciQaQa plene videas, quo QeQenderiQ quovis aevo
genus humanum, quid expeQieriQ, quid adepQum siQ eQ assecuQum ? Ea enim
veluQ pars esQ divinae scienQiae . Ad hanc ipsam auQem hisQoriae ope eniQimur : in ca cogniQione QoQa versaQur . Quae uQilis siQ necne, quid quaesieriQ ?
SufficiQ cognosse, earn scienQiam, si quam aliam, ad menQis humanae perfecQionem perQinere."
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verschil zal Qhans duidelijk zijn . HeQ is HoofQ er om Qo
doen de

, weeghen, waardoor de dingen gekuyerQ worden"

Qo kennen, om van deze kennis voordeel Qo Qrekken ; von
Ranke verwerpQ de vraag naar heQ nuQ : hij wenschQ
slechQs Qo weQen ,wohin in jedem ZeiQalQer das Menschen,
geschlechQ sich gewandQ ."
Wilde HoofQ de geschiedenis pragmaQisch opvaQQen,
zeer zeker is hij, bij de keuze der sQof, aan wier bearbeiding hij zich wenschQe Qo wijden, hoogsQ gelukkig
geweesQ . HeQ leven van Hendrik den Vierde, den vorsQ,
„op vviens vvenck de ChrisQe vvereldQ dreide" ;

de opkomsQ van heQ geslachQ der Medici, daQ op de sQaaQkunde der zesQiende eeuw zulk een gewichQigen invloed
heefQ uiQgeoefend ; onze sQrijd Qegen Spanje, waarvan de
uiQslag de QoekomsQ van heQ ProQesQanQisme beheerschQe,
zijn onderwerpen, die voor eene pragmaQische behandeling
bij uiQsQek geschikQ zijn . Waar ik Qhan overga QoQ eene
nadere beschouwing van heQ werk, waarin hij de wording
van heQ vrije GemeenebesQ der Vereenigde Nederlanden
heefQ gescheQsQ, wensch ik, in de eersQe plaaQs, heQ onQsQaan en de geschiedenis der ,Nederlandsche HisQorian"
zelve na Qo gaan ;

vervolgens Qo onderzoeken, welke

bronnen door HoofQ zijn gebruikQ, en hoe hij diQ heefQ
gedaan ; dan een blik Qo werpen op des schrijvers godsdiensQige en sQaaQkundige beginselen en hun invloed op
zijn arbeid ; om daarna heQ werk uiQ heQ oogpunQ der
kunsQ Qo beschouwen, en Qen sloQQe enkele opmerkingen
Qo maken, over den invloed Qhen heQ heefQ uiQgeoefend .

DERDE HOOFDSTUK .
Geschiedenis van HoofQs Nederlandsche HisQories_

Voor de geschiedenis van HoofQs meesQerwerk beziQQen
wij in zijne brieven ') een vrij grooQ aanQal gegevens
eene opgave van den dag, waarop hij meQ heQ schrijven
een aanvang maakQe, vinden wij er echQer nieQ, zoodaQ wij
op diQ punQ ons enkel op heQ gezag van BrandQ moeQen
verlaQen, die in „'Q Leeven van P . C . HoofQ", zegQ daQ hij
„den neegenQienden van OegsQmaandQ, des jaars 1628,
d' eersQe handQ aan daQ doorluchQig werk zijner Needer
landQsche HisQorien leide" 2) . Misschien baarQ heQ eenige
verwondering, daQ na de verschijning van den ,Henrik
de GrooQe", in MaarQ 1626, meer dan Qwee jaren verliepen,
eer HoofQ een begin maakQe meQ de verwezenlijking van
heQ plan, daQ hij reeds in 1618 koesQerde . Men houde
echQer in heQ oog, daQ voor een werk als de Nederland') Een bijzonder grooQ aanQal brieven van den DrosQ is QoQ ons gekomen .
Voor heQ eersQ zagen er 208 heQ lichQ in de uiQgave van HoofQs werken,
van 1671 (meQ veranderden QiQel, als 2e Deel bij den 3den druk der HisQorian, in 1677). In de uiQgave van 1704, bezorgd door David van HoogsQraQen,
komen er 217 voor . BalQhasar Huydecoper gaf in 1738 „de Brieven van
P . C . HoofQ" niQ, eene verzameling, die 7 67 nummers bevaQ . Dr . J . van
VloQen heefQ van 1855-57, bij E. J. Brill Qo Leiden, eene volledige uiQgave
in 4 deelen bezorgd, waarin, meQ de aan HoofQ gerichQe brieven, ongeveer
loon sQuks opgenomen zijn .
') Q. a. p ., blz . II .
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sche HisQorian veel voorafgaande sQudie vereischQ werd :
zoo blijkQ uiQ een brief aan Jacob VVyQz, ,Majoor Generael van de leghers der Vereenighde Nederlanden", door
den uiQgever in heQ najaar van 1626 geplaaQsQ, daQ de
schrijver zich Qoen bezig hield meQ de lezing van heQ
ongedrukQe werk van dezen krijgsman over ,veldQslaeghen", Qerwijl hij Qevens de Qaal ervan verbeQerde 1 ) . Van den
7den SepQ . 1627 beziQQen wij een schrijven van HoofQ aan denzelfden, die zich Qoen meQ heQ leger in de nabijheid van heQpas
veroverde Grol beyond, waarin heQ beeQ : „Ick had gehoopQ
meQ ander eerlijk geselschap eens in 'Q legher Qo komen,
ende mijne pen voor een luQQel Qijds by UEd . rappier Qer
schoole Qo lejden, opdaQ s' heQ meQ waQ meer gronQs ende
vrymoedigheiQs doen moghQe, soo 'Q schier ofQ morgen
haer beurQ werQ, een krijsles op Qo zeggen" 2) . Verder
mag nieQ vergeQen worden, daQ voor HoofQ, ,als van
'Q yolk zijnde, die ongeirne half ]even" 3 ), in Juni 1624,
meQ den dood zijner gade, de ,naere nachQ van benaude
drie jaeren" 4 ) was aangebroken, waaraan eersQ zijn huwelijk meQ Heleonora Hellemans, 3o Nov. 1627, een einde
maakQe, en daQ de pogingen om de droeve duisQernis Qo
verdrijven, voor een deel in de jaren vallen, waarover ik
Qhans spreek . Toen zijn levenszon wear in al haren glans
sQraalde, gevoelde hij zich krachQig genoeg om een begin
Qo maken meQ de uiQvoering van zijn lang gekoesQerd plan .
Den I9en AugusQus 1628 begon hij meQ heQ schrijven der
HisQorian, Qerwijl enkele dagen laQer zijne Heleonora hem
eene dochQer schonk ') .
Eene eersQe Qoespeling op zijn werk, vinden wij in een
')

HoofQs Brieven, I . 273 (N° . 157) .
2)
1. 303 (N °. 170 .
3)
„
I . 339 (N ° . 1 95) .
`) Zooals de dichQer zich uiQdrukQ in een ,Zang" aan Hel . Hellemans,
GedichQen, I . 295 .
') Zie HoofQs Brieven, I . 328 (N° . 188) ; 329 (N° . 189) ; 334 (N °. I93)-
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brief van ConsQanQijn Huygens aan HoofQ, van 9 Dec.
1628, waarin deze naar aanleiding van een gedichQ, daQ
hij hem QoezendQ, o. a. schrijfQ : ,HeQ magh dan oock
voor eenen kluchQighen inQerim dienen Qusschen een van
de acQen van de Nederlandsche Qragedien, daer ick gaern
hoore UE . sich ernsQelick in wiggelQ ; God seghene zoo
goeden voornemen ende bewaere'r UE . Qoe in soo veel
gesonQheiQs als van harQen wenschQ" '), enz. In zijn anQwoord, gedaQeerd 29 Dec . 1628, dankQ HoofQ voor dezen
wensch, en verzoekQ Huygens' sQeun, evenals hij op dien
van zijn neef Reael verklaarQ Qo rekenen 2') . Van nu aan
besQeedQ hij al zijn vrijen Qijd aan de HisQorien, behalve
wanneer hij zich Qer afwisseling meQ de verQaling van
TaciQus of van Boccalini bezighoudQ. HeQ zeskanQ „QorenQje"
in den boomgaard, waar - volgens Vondel en Jan Vos de ,Henrik de GrooQe" geboren was, diende den DrosQ,
wanneer hij zich des zomers op heQ hooge huis Qo Muiden
ophield, ook QoQ sQudie-cel bij beQ schrijven onzer geschiedenissen ; alQhans in een brief van 4 OcQ. 163o aan
zijn zwager JoosQ Baek deelQ hij dezen mede, hoe ongesQeldheid hem beQ QorenQje „van waer mijn boeken noch
nieQ verhuisQ zijn", verbood Qo bezoeken . „Waerover de
Haslorie'n waQ in slaepe geraekQ zijnde, my gelusQ heefQ
Qwee plaeQsen ujQ TaciQus Qo hervormen", enz . 3) .
De brieven houden ons voorQdurend op de hoogQe, zoowel van de moeiQe, die HoofQ zich gaf om inlichQingen Qen
behoeve van zijn werk in Qo winnen of auQhenQieke sQukken
en gedrukQe of ongedrukQe schrifQen machQig Qo worden, als
van den voorQgang van beQ werk zelf. Hier heb ik enkel
') HoofQs Brieven, I . 330 (N° . 19o) .
„
I . 332 (N°. 191) .
9)
a)
, II . 102 (N °. 277) . Cf. over heQ ,TorenQje", J . Koning.
Geschiedenis van heQ sloQ Qo Muiden, en HoofQs leven op heQzelve, AmsQ'
1827, b1z . 56 en 121 . Mr. N. de Roever, HeQ hooge huis Qo Muiden, in
,,Eigen Haard", 1881, b1z . 107 .
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op de plaaQsen Qo wijzen, die op diQ laaQsQe beQrekking hebben. Volgens een brief aan WyQz, uiQ den zomer
van 1629, is de schrijver ,Qen ooren Qoe in de boeken
begraven, om nae Qo delven den grondQ van de grooQsQe
verrichQingen der grooQen", en doeQ hij „meQ een pajzelijke
pen deghens en spiessen speelen" ') . In een schrijven aan
Huygens, van 27 Aug . 1630, spreekQ hij van „de nuchQere sQemmigheiQ, in 'Q hisQoryschrijven vereischQ", werke
,,heQ swaer valQ, van den sQijl Qo spoelen" 2) . UiQ brieven
aan WyQz, van ii Apr. 1631 3), en aan Baek, van 24
Mei 1631 '), blijkQ, daQ heQ werk omsQreeks Qhen Qijd gevorderd was QoQ de komsQ van Alva. Tevens was hem
Qoen in handen gevallen Burgundius' , HisQoria Belgica
ab anno M.D .LVIII", waQ hem, onder dagQeekening van
27 Maj 1631, aan Baek deed schrijven : ,Myn SQoory
sQoorQ my dapper . Ick heb meer als anderhalf honderQ
sQeenen geraepQ ujQ Burgundius, ende maghQige moeiQe
om ze in Qo voeghen Q' eenen werke, daQ jck voile vasQ
gemeQsQ ende gevlochQen vind, om zonder missQal van
bobbel ofQ holligheiQ, yeQ versgevondens in Qo ruimen .
Evenwel ben 'er aen vasQ, ende moeQ er my deur redden 'Q gevoeghlijxQ des doenlijk valQ . UE . zal haeren
dank ook hebben van 'Q opperen QoQ deze Qimmeraedje .
DaQ zy die booven haere waerde waerdeerQ, schrijf jck
haerder goede geneghenheiQ Qoe . De konsQ is kleen, maer
de arbejdQ ongelooflijk" 5) . Deze plaaQs is de eersQe waar
melding gemaakQ wordQ van de hulp, die Baek zijnen
zwager verleende, door heQ werk over Qo schrijven, waQ
HoofQ bier, gedachQig aan den ,opperman" der meQselaars

')

HoofQs Brieven,
11

11

11

11

I . 361 (N °. 211).
II . 68 (N°. 259) .
II, 138 (N° . 302),
II . 158 (N° . 316) .
HI. 159 (N °. 317) . Cf. II. 1 44 (N °. 306) .
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en Qimmerlieden, geesQig heQ „opperen QoQ deze Qimmeraedje" noemQ ') .
Weldra vinden wij deze hulp meQ zoovele woorden
ingeroepen : nadaQ HoofQ zich voldoende op de hoogQe
heefQ gesQeld van de inquisiQie, heeQ heQ, den 1 o SepQ.
1631, weder in een brief aen Baek : ,belangende d' Inqui
siQie, my dunkQ nu, daQ jck ze in haer nesQ verlakQ heb,
en moedernaekQ voor den dagh brengen zal . Dies, alzoo
ras UE . door WyQzen veldQslaeghen gesQreden is), zal
my versQouQen UE . 'Q voorQschrijven van mijn eersQe
boek Qo verghen, ende 'Q geen daer of reedQs gedubbelQ
is, Q' overzien Qegens 'Q oorspronkelijk : daer jck bier en
daer yeQwes ingelaschQ ofQ veranderQ heb . UE . vergeve
my, daQ jck daer nae verlange, om redenen haer voor
dezen gemelQ" :' ) . Deze „redenen" waren, blijkens een
vroegeren brief, daQ HoofQ „aen eenighe H .H . een sQuk
[zijns] werx Qo leene beloofQ" had 4) . Bijna negen maanden laQer, 7 Juni 1632, kan hij aan zijn zwagerschrijven
,,de Raedsheer Van den HonerQ heefQ my voor eenighe
daeghen 'Q eersQe Boek mijner HisQorie wedergezonden,
meQ zoo krafQigh een verzoek om 'Q volgende Qo hebben,
daQ my zeer lief is Qo versQaen, hoe UE . bykans daer
deur is" 5). Er is bier sprake van den sQaaQsman Rochus
van den HonerQ of van den HonaerdQ (1572-1638), eersQen Raadsheer in den Hoogen Raad, „een Heer van seer
') BrandQ had blijkbaar deze woorden voor oogen, Qoen hij schreef :, ,Ook
sQond hem JusQus Baake, zyn zwaager (nu Heer van WulvenhorsQ) die
Magdalena van Erp, zusQer zyner eersQe echQgenooQe, Qer vrouwe hadQ, in
'Q opperen QoQ deeze Qimmeraadje, en in 'Q uiQschryven van 'Q werk, gewil-lighlyk Qen diensQe." P . C . HoofQs Leeven, b1z . 12 .
2) Die ook door Baek werden overgeschreven . Cf. HoofQs Brieven, II157 (N ° . 316) en 159 (N °. 3 1 7).
9) HoofQs Brieven, II. 201 (N ° . 344).
II . 193 (N °. 33 6).
')
II. 263 (N ° . 387) .
`)
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uiQnemende geleerdQheiQ", naar BrandQ zegQ, „wiens Qreffelijke LaQijnsche Treurspelen van Thomas, en Moses den
Tafelbreker noch heden Qen dage in de boekekassen en
onder de kleinodien der geleerden gevonden worden" '),
en die bij de benoeming van Adriaan Pauw QoQ Raadspensionaris, in 1631, meQ CaQs op heQ drieQal had gesQaan,
waarbij ,grooQe devoir" Qo zijnen gunsQe was gedaan
door de ,RemonsQranQs geneigde" 2 ), die over zijne houding als ,commissaris poliQiek" op de DordQsche Synode
zeer Qevreden waren . UiQ een brief van HoofQ aan van
den HonerQ zelven, van „den 2 1 e- in ZomermaenQ 1632",
blijkQ, daQ ook Apollonius SchoQQe (Q 1639), eveneens
Raadsheer in den Hoogen Raad en nieQ onverdiensQelijk
LaQijnsch en Hollandsch dichQer, een ,eerlijk geQuighenis"
van heQ eersQe boek had gegeven ; HoofQ zond Qhans heQ
Qweede en een sQuk van heQ derde, in de hoop zijn ,kindQ",
,,geschikQer en geleerder, ujQ zoo hoogh' een' schoole
Qhujs Qo krijghen" 3) . Ook aan zijn neef, den AmsQerdamschen Oudschepen dr . PieQer Jansz . HoofQ, zond hij een
afschrifQ van „'Q eersQe deel" 4) . De arbeid ging onderQusschen ijverig voorQ : den 2den 1Vov . 1632 schrijfQ HoofQ
aan Tesselschade : ,mijn geesQ is zoo verzoopen en verzonken in 'Q rijmeloos schrijven mijner HisQorian, daQ hem
de wieken Qo naQ zijn, en in Qo diep een' kuil sQeeken,
om vluchQ ofQ vejrQ nae de poeeQsche luchQ Qo maeken" 5) .
Als hij een drieQal maanden laQer zijn vriend Huygens
om een Fransch vers op den ,Henrik de GrooQe" verzoekQ, voegQ hij er nieQ zeer kiesch, maar Qoch geesQig,
bij : , Een ongegisQe voorval heefQ heQ zijne gedaen QoQ
heQ verwekken van deze lusQ, vies jae, doch eenigher
') BrandQ, HisQorie der ReformaQie, III . 24 .
Q ) GedenkschrifQen van Jhr. Alex . v. d . Capellen, I . 611 .
9 ) HoofQs Brieven, II . 266 (N ° . 390) .
II. 265 (N ° . 3 8 9) .
4)
2)
II, z86 (N° . 407) .
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wyze Qo verschoonen in lujden die zwanger gaen meQ
zoo lomp een' vruchQ, als heQ schepsel mijner HisQorian .
NochQe vergaeQ zy my, alhoewel jck den arbeidQ op den
hals heb, baerende lidQ voor lidQ, ende nu in hoope van
Uwer Ed. GesQr. eerlang heQ bakhujs van den beer ofQ
eenigh ander gedeelQe Qo Qoonen, om by hulpe van haer
likken, QoQ waQ lijdelijker maxel gebraghQ Qo werden" ') .
Den 12den MaarQ 1633 verzoekQ hij Huygens dan ook,
,,heQ lidQ [der] HisQorie, daQ heQ beleg van Haerlem vervaeQ" Qo willen overzien . Hij noemQ diQ heQ i 2e en 13e sQuk
van zijn arbeid ") : in HoofQs handschrifQ, daQ nog op de
BiblioQheek der gemeenQelijke UniversiQeiQ Qo AmsQerdam
bewaard wordQ, bevaQ heQ 12e sQuk heQ grooQsQe deel van
heQ zevende boek, heQ 13e heQ sloQ daarvan en een sQuk
van heQ achQsQe ") . UiQ een brief van 6 Juni 1633, zien wij,
daQ ook Daniel MosQarQ, de SecreQaris van AmsQerdam,
bij heQ overschrijven der HisQorian de behulpzame hand
bood `) ; eene hulp, die wel noodig was, daar van den
HonerQ sQeeds aandrong op heQ onQvangen van afschrifQen .
Ook Gerard SQaekmans, afgevaardigde van Friesland in
den Raad van SQaQe, die laQer Vondels dichQvuur onQvlammen deed,
,,OmdaQ een hoofd des lands nog vier
In zijn beleefden boezem heefQ,
En meQ zijn geesQ de sporen geefQ
Aan Nederlandsche poezy ;
NadaQ hij, als een honigby
Nu zwanger van heQ DuiQsche rijm,

1) HoofQs Brieven, II . 296 (N °. 414) .
')
„
,,
, II . 297, 298 (N °. 4 1 5) .
8) HeQ 12e sQuk beginQ VII . 280, reg . 33, bij de woorden „der geenen, die'er
uiQQrokken" ; heQ 13e sQuk VII. 304, reg . 3, bij „de vruchQen des zelven" en
eindigQ VIII . 328, reg . 45, meQ de woorden ,oover haaren dagh Qoefde" .
Op diQ handschrifQ loom ik sQraks Qerug .
4) HoofQs Brieven, II . 311 (N°. 426) . Cf . 11 . 313 (N° . 428) .
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UiQ puik van Roomsche en Grieksche Qhijm
Zich vol gezogen heefQ en zaQ" ') ;

ook deze onQving weldra een sQuk, blijkens een LaQijnschen brief van HoofQ, van den 15den Juli 1633 2) . Den
Qen AugusQus daaraanvolgende verklaarQ de schrijver, daQ
hij ,QoQ in den jaere 1574, en over de Mooker neerlaegh
aengesukkelQ" is 3) . Een drieQal weken laQer schrijfQ hij
aan Baek : „Ick wisQ gaeren waQ beQ laesQe Boek mijner
HisQorian, onder UE. ende den H . MosQaerQ is : Qo weQen
heQ achQsQe ofQ neghende; ende hoe veel blaeden UE .
daer of bevindQ : om waQ rekeninx Qo maeken waer heQ
zal Qo slujQen sQaen" 4 ) . i SepQ. 1633 gaaQ hij beQ onQzeQ
van Leiden Qer hand nemen '). In beQ begin van 1634
verzoekQ HoofQ opnieuw aan Huygens, zijn werk eens Qo
willen nazien : ,Zeker 'Q waer my grooQe gunsQe eer die
dochQer beginQ de wereldQ Qo hanQeeren, daQ zy waQ
geschikQheiQs leerde van heeren, beQ afgerichQ op wereldQsche zaeken, dan haer eigen' vaeder is . Men kan er my .
zoo lange zy als een opgeslooQe maeghdQ leefQ, nieQ lichQelijk Qo veel op schrollen : maer van 'Q zelve gelijkmoedelijk Qo verdraeghen, nae daQ zy voor den gemeenen
dagh moghQ gekoomen zijn, des zoudQ jk nieQ kunnen
verzekeren . - Neque enim mihi cornea j bra esQ . Derhalven, indien 'Q 'er ujQ vallen magh, daQ UEd . GesQr, my
zoo verre gelieve Qo verplichQen, zy zal den aenvank
moghen vinden onder den Heere SQaekmans, Raedsman
van SQaeQe, weege VrieslandQ aldaer, en 'Q vervolg onder
den Heere van den HoonaerQ, eersQen RaedQ in den
Hoogen Raede ; welke Heeren, nae mijn' gissing, nu een
')

Vondels DichQwerken, ed . v . VloQen, I . 419 .

') HoofQs Brieven, II . 3 1 9
II. 325
3)
II . 337
*)
II . 339
6)

(N ° . 433) .
(N°. 438) .
(N °. 447) . Cf. blz . 339 (N ° . 449) .
(N ° . 449).
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wijl daer aen gekieskaeuwQ, en hunne bekoomsQ van zoo
laf een' spijze zullen hebben : alhoewel ze den kok vry
waQ moejQe van zouQen en schuimen gekosQ heefQ" '). KorQ
daarna onQvangQ ook Jacob WyQz weder „Qwee sQukken
[zijner] mijmeringen, om ze aen de sQraffe en QuchQighingh
[zijner] Ed . GesQr . 'Q onderwerpen" ') . Huygens had zich
onderQusschen nieQ Qevreden gesQeld meQ zelf de HisQorian Qo
lezen, maar ze ook onder de oogen van zijn ,meesQer",
den SQadhouder Frederik Hendrik gebrachQ, waQ HoofQ,
naar hij den Aden MaarQ 1634 schrijfQ „meQ hujvering des
harQen" vernam ; voor beQ geval echQer, daQ ,ze beQ geluk
hadden van eenighe genaede voor de vorsQelijke ooghen
Qo vinden, ende de zelve zich verwaerdighen moghQen,
om eenen swenk over 'Q vervolgh Qo laeQen gaen", wees
hij vasQ aan daQ, diQ „QoQ beQ 6e book Qen einde, by den
Heere WyQs Qo bekomen"was 3). UiQ denzelfden brief vernemen wij nog, daQ de schrijver Qhans beQ Qiende boek meQ
den dood van Requesens had gesloQen, Qerwijl hij al weder
de hoop uiQspreekQ daQ „d' afschrifQen volQoghen zijnde, gelijk
d' andere, eens de eere genieQen [zullen], van hunne ongeschikQheden Qo zien richQen door beQ QuchQmaghQigh oordeel"
van Huygens . Den z 1sQen April 1634 beeQ heQ : ,nu ben jk
gekomen QoQ in de spaensche woedery 'Q AnQwerpen" °) .
Den 6den Juni kan HoofQ beQ elfde boek gereed Qo AmsQerdam achQerlaQen $) . Aan beQ eind der volgende maand is
hij druk bezig meQ „de zaeken van don Johan" °) . Zijn
verblijf Qo Brussel in de herfsQmaanden van 1634, Qer
wille van de geldelijke aangelegenheden zijner echQgenooQe,
brachQ noodzakelijk eenige verQraging in beQ week : Qoch
') HoofQs Brieven, II. 349 (N °. 455) .
II . 351 (N ° . 45 6 ) .
a)
„
3)
')

°)

„

„

, II. 356, 357 (N ° . 459) .
II. 366 (N °. 465) .
II . 379 (N °. 477) .
II . 400 (N'- 491) .
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kan hij, reeds een maand na zijn Qerugkeer, 31 Jan . 16 35,
aan Huygens schrijven : ,ik sQae nu haesQ Qo Qreden in
'Q jaer 1578", Qerwijl hij Qevens nog inlichQingen vraagQ
aangaande gebeurQenissen uiQ 1577 1 ) . Den 2osQen Mei
meldQ hij aan Baek, daQ hij QoQ „'Q geusworden van AmsQerdam" is gevorderd 2') . Daarop vindQ men gedurende meer
dan een jaar geen enkel woord over den voorQgang der
HisQorien in eenigen brief : uiQ eene opmerking kan men
echQer nog ieQs afleiden . ,HeQ maxel van den DuiQschen
leQQer" had HoofQ ,alQijds quaelijk behaeghQ, en veel beQer
de LaQijnsche, of ronde IQaliaensche", naar hij aan Baek
verQelQ, in een brief van den io Dec . 1635, die meQ
LaQijnsche leQQers is geschreven, Qerwijl hij er bij voegQ :
„ik heb nu reeds een goedQ deel HisQorie op deeze wijze
geschrabbelQ" 3 ). Nu vervangQ in HoofQs handschrifQ der
Nederlandsche HisQorian, in heQ 14e boek, even voor 1 579 ,
de LaQijnsche leQQer de DuiQsche 4) ; zoover was de
schrijver dus Qegen heQ einde van 1635 gevorderd . Ruim
een half jaar laQer, 25 Juli 1636, QrefQ men een verzoek
aan Baek aan, om bij Vossius inlichQingen Qo winnen
aangaande den sQeller van Oranjes Apologie '), welk sQuk
in heQ zevenQiende boek verkorQ is weergegeven . MeQ heQ
achQQiende is HoofQ, blijkens brieven aan Huygens, in
December en Januari daaraanvolgende bezig 6) . Den 29sQen
Juni 1637 schrijfQ hij aan Baek over van MeQerens opgave
van heQ QoQaal der Qroepen van Parma ') : diQ valQ in heQ
I 9e boek . KorQ Qo voren had ook Nicolaas van Reygers') HoofQs Brieven, III.

25 (N ° . 514) .
34 (N ° . 522) .
73 en 74 (N °. 550).
°) De veranderde hand beginQ XIV . b1z. 616, reg. 40, meQ de woorden :

,,Als Du der SQaaQen heir" .
') HoofQs Brieven, III . 148 (N ° . 604) .
III . 192 (N' . b44), 193 (N °. 645), 201 (N°. 648).
s) „
')
III . 218 (N °. 661) . Cf. Ned . HisQ., XIX . 832 .
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berghe, de zwager van Hugo de GrooQ, lid van den
Hoogen Raad, inzage van beQ werk gekregen `).
Van den juisQen Qijd, waarop HoofQ beQ QwinQigsQe boek,
en daarmede de Nederlandsche HisQorian, zooals zij de
cersQe maal beQ lichQ zagen, slooQ, vinden wij in zijne
brieven geen gewag gemaakQ : wij moeQen ons dus weder
op BrandQ verlaQen, die ons mededeelQ, ,daQ by den drieenQwinQighsQen van SprokkelmaandQ des jaars zesQienhonderQ
achQenderQigh beQ QwinQighsQe boek beslooQ meQ de doodQ
des Prinsen van Oranje, Qo DelfQ doorschoQen." „Dan,"
zoo vervolgQ BrandQ, „'Q liep noch wel vier jaaren aan,
meQ ooverzien, schaaven en drukken, eer 'Q [werk] den
dagh moghQ zien" 2) . Bijzonderheden aangaande diQ alles
vinden wij in de brieven nieQ : alleen blijkQ uiQ een schrijven van 16 SepQ. 1641, daQ MosQarQ zich voorQdurend
bezighield meQ beQ vervaardigen van een afschrifQ 3) .
HeQ bewaardgebleven handschrifQ verQoonQ echQer Qallooze
veranderingen en (soms zeer aanzienlijke) bijvoegsels,
waarvan een grouQ deel zeker uiQ diQ quadriennium
dagQeekenQ .
UiQ eene correspondenQie Qusschen HoofQ en Gaspar
van Vosberghen, afgevaardigde van Zeeland Qer SQaQenGeneraal (Q 1649 ; bekend o. a . door zijne opposiQie als
lid van den Hoogen Raad meQ de reeds genoemde leden,
SchoQQe en van den HonerQ, Qegen OldenbarnevelQs plannen),
zieQ men daQ beQ verleenen van ocQrooi voor beQ werk
meQ eenige zwarigheden gepaard ging . HoofQ schijnQ Qo
hebben verlangd, daQ diQ ocQrooi zou worden QoegesQaan,
zonder daQ beQ boek door eene commissie uiQ de SQaQen
vooraf was onderzochQ . Vosberghen schrijfQ hem daarop,
i i Juni 1641, daQ hierQegen Qerwille van zijn persoon geen
')

HoofQs Brieven, III . 216 (N ° . 660) .
g) BrandQ, P. C . HoofQs Leeven, b1z . i9 .
') HoofQs Brieven, IV . 38 (N ° . 8(1i) .
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bezwaar zou besQaan : ,maer Qen jnsichQe daQ beQ een
HisQorie was, van de welcke alle de leden en omsQandicheden door soodanigen ocQroy werden goeQgekenQ, ende
daQ de vreese ende beQ naedencken was, daQ andere, op
der welcken Qrouwe men nyeQ soo wel en soude connen
rusQen, door vrunden naer diQ voorbeelQ oyckhaer ongesyene
werck souden door ocQroy poogen goeQ Qo maken ; soo
hebbe ick wel gemercQ, om beQ quade gevolcx wille, daQ
beQ aengenaemer soude wesen, daQ de vorige orde daerby
werde gevolchQ" 1) . HoofQ moesQ Qoegeven ') en deed laQer
een afdruk aan Vosberghen Qoekomen, die deel uiQmaakQe
van de commissie, welke beQ werk zou keuren, waarbij hij
schreef Qo verQrouwen, ,daQ daarinne nieQ aansQooQelijx
meer dan in ReidQ ofQ MeeQeren zal gevonden worden" 3) .
DaQ overigens zulk eene commissie van onderzoek dikwijls
beQ geschrifQ, daQ zij onderhanden nam, nieQ ongedeerd
lieQ, is, meQ beQrekking QoQ van MeQeren . aangeQoond door
prof. Fruin 4) . HoofQs werk schijnQ echQer geene bezwaren
onQmoeQ Qo hebben : den 3osQen AugusQus 1642 werd
privilegie voor den Qijd van i9 jaren verleend . Over de
opdrachQ aan Prins Frederik Hendrik was reeds in
November en December van beQ vorige jaar door den
schrijver meQ Huygens gecorrespondeerd, die als zijne
meening had Qo kennen gegeven, daQ beQ book ,voeghlijxQ
onvoorziens" verschijnen moesQ 5 ), zonder daQ vooraf verlof voor beQ opdragen was verzochQ. Zoo zag dan eindelijk
beQ werk in beQ najaar van 1642 Qo AmsQerdam beQ lichQ
bij Louys Elzevier, die zich sederQ een zesQal jaren daar

')

HoofQs Brieven, IV .

2)

IV . 21 (N ° . 79 0) .
IV. 50 (N°. 81o) .
Bijdragen voor Vaderl . Gesch . en ondheidkunde, N . R . IV . (1866),
83, vv .
HoofQs Brieven, IV . 44 (N ° . 8o5). Cf. N ° . 804 cn 8o6 .

')
4)
b1z.
5)

23

(N ° , 791) .
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als uiQgever en drukker had gevesQigd ') . Er besQaaQ nog
een brief van HoofQ aan Vosberghen, van 5 Juli 164 ;,
waarin hij de ,behulpzaamhejQ" van diens ,wijzen raedQ"
inroepQ, "om Qo raamen ofQ ook yemandQ van achQing zich
daaraan keeren zoude, daQ men 'Q gesleeQen veirs : Iliacos
inQra muros peccalur eQ exQra, onder den QyQel van 'Q
boek sQelde ; ujQbeeldende voorQs meQ persoonaadjen, aan
den eenen kanQ, heQ geweldQ gepleeghQ bij de Trojaanen
in 'Q schaaken van Helena, aan den andren den QwisQ in 'Q
Grieksche leegher Qussen Agamemnon en Achilles . 'Twe1k
yeQwes helpen moghQe, om den boeke ook Qoegang bij lujden
Qo oopenen, die daar in de deughdQ onzer zaake, ende de
ondeughdQ der hunne, zouden zien afgemaalQ." ,Voor mij,"
heeQ heQ verder, „ik schep in zoodaanigh kermiswerk geen
grooQ behaaghen ; maar de Drukker, waanende daQ zich meenigh ydel mensch aan sieraadQ van QyQels vergaapQ, en des Qo
lichQer van zijn geldQ schejdQ, moejQ mij om eenighe vonde
van pronk voor 'Q voorhoofQ des werks" 2) . Of Vosberghen
diQ onQwerp heefQ afgeraden, weeQ ik nieQ : de allegorische
voorsQelling verscheen echQer nieQ op heQ QiQelblad . In
plaaQs daarvan zieQ men eene maagd, gezeQen op een
leeuw ; de handen, die pijlen omkneld houden, rusQen op
de knieen. Aan hare rechQerhand sQaaQ, rusQig in heQ bewusQzijn zijner krachQ, een gehelmd man, waarschijnlijk Mars
')

Voor den eersQen band van heQ handscnrifQ der Ned . HisQorian op de
BiblioQheek der Gem . Univ. Qo AmsQerdam, vindQ men een „ExQracQ uijQ heQ
RegisQer der ResoluQien van de Ho . ende Mogende Heeren der SQ : Gen .
der Ver . Nederl .", daQ aldus luidQ : ,SabbaQi den 2osQe Dec . 1642 . In deliberaQie geleyQ zynde is goedQ gevonden ende versQaen daQ men voor de
Heeren Gedep . der provinQien volgens de gewoonlicke LysQe sal aennemen
d'exemplaren, wel gebonden ende meQ zyde banden voorzien, van P . C . HoofQs
Nederlandsche HisQorien, zederQ de ooverdraghQ der Heerschappye van
Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips zynen zoon, ende zullen de
voorsz . exemplaren door den drucker Louis Elsevier worden geleverQ op
declaraQie ."
') HoofQs Brieven, IV. 54 (N ° 814)
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voorsQellende, Qerwijl aan de linkerzijde Mercurius komQ aanvliegen . Aan Karen voeQ dragen Qwee engelQjes den QiQel . De
Qeekening is van Joachim SandrarQ, die ook HoofQs porQreQ,
daQ Qhans op heQ Rijks-Museum Qo AmsQerdam aanwezig
is, heefQ geschilderd . De gravure draagQ de onderQeekening
van den beroemden plaaQsnijder Theodorus MaQham
(1598- 166o).
Na heQ verschijnen en de gunsQige onQvangsQ der eersQe
QwinQig boeken - Frederik Hendrik o. a . vereerde den
schrijver een zilveren lampeQ en schoQel - was HoofQ
bedachQ op heQ vervolgen zijner HisQorien ; drukke bezigheden en eerie zwakke gezondheid belemmerden hem
echQer hierbij in hooge maQe, naar BrandQ ons mededeelQ I), wiens geQuigenis eerie welsprekende bevesQiging
vindQ in een brief, Qhen HoofQ, den 2IsQen Juni 1645, aan
den Raadsheer George DoubleQ richQQe, waarin hij klaagQ
,,Mijn ellendig gaan, ziQQen, en leggen, eersQ eQlijke maanden aan de vierdendaaghsche koorQs, die ook nieQ lieQ
de grenzen haares Rijx 'Q ooverQreeden, en op de Qussenloopende uuren scherpelijk meQ de sQaarQ Qo sQeeken ;
daarnaa veele weeken aan 'Q fleeresijn in de voeQen en
slinkehandQ, die noch op haaren plichQ nieQ pasQ ; hebben
my eenen schoonen QijdQ 'Q onbrujk gemaakQ" 2) . Drie
maanden laQer berichQ hij aan Broeder Gabriel, ,Capucijn
QoQ Looven", eveneens, daQ zoowel zijne bezigheden, als
de minder goede gezondheid, die hij genooQ, hem in
zijnen arbeid hadden ,gesQeurQ" . "Daarenbooven," -zoo
gaaQ hij voorQ, ,houdQ de verwarQheiQ der dingen, voorgevallen Qen Qijde des Graaven van LeicesQer, meQ wien
men hier veel Qo schifQen ofQ onQmengelen gehadQ heefQ,
mijn' pen alQhans nieQ luQQel belemmerQ . MiQs al 'Q welke
mijn werk zich zoo verre vindQ, van onder de perse
')

BrandQ, P . C . HoofQs Leeven, b1z . 21 .
2 ) HoofQs Brieven, IV . 186 (N° . 922) .
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Qo weezen, daQ jk heQ nieQ lichQlijk zie in eenighe jaaren
daar Qoe Qo raaken" ') . Over den voorQgang van heQ werk
vindQ men in de brieven uiQ dezen Qijd nieQs . In de van
Mr. GroQhe afkomsQige verzameling van HoofQs bneven,
in de Boekerij der Koninklijke Academic, bevindQ zich
een brief van Huygens, van 6 MaarQ 1644 2 ), op den rug
waarvan heQ klad van een gedeelQe der HisQorien is geschreven, daQ voorkomQ in heQ 2,5 6 boek 3), waaruiQ dus
volgQ, daQ HoofQ zich meQ diQ boek na genoemden daQum
bezig hield. UiQ eene opgave van 29 OcQ . 1645, zien wij,
daQ WynanQ Schuyl, Qo UQrechQ, zich omsQreeks dezen
Qijd had aangeboden, QoQ heQ vervaardigen van een afschrifQ van heQ vervolg : HoofQ zond hem Qoen heQ 21 0 boek,
„geQeekenQ meQ de geQalen 37 en 38" 4), welke nummers
de sQukken in HoofQs handschrifQ nog dragen . Ruim een
jaar laQer, in een brief van den 13 den Nov . 1646, spreekQ
dezelfde Schuyl van heQ ,derQiende boek", daQ hij minder
snel had afgeschreven, ook omdaQ hij heQ „voor heQ jonghsQe
en zoo voor 'Q liefsQe" hield 5 ) . Waarschijnlijk bedoelQ hij
bier heQ 13 0 sQuk van heQ vervolg, in heQ handschrifQ als
heQ 49 8 aangeduid, daQ heQ eersQe gedeelQe van heQ 27 0 of
laaQsQe boek bevaQ . Zoover was heQ werk dus Qoen reeds
gevorderd. HeQ nog besQaande klad van diQ laaQsQe boek,
waarover sQraks, is geschreven op den rug van allerlei
sQukken en brieven ; de jongsQe dezer brieven is een schrijven van ArnouQ HoofQ aan zijn vader, van XIII Kal .
Apr. 1647, waarop men een gedeelQe van de voorlaaQsQe
bladzijde der HisQorien vindQ ; deze is alzoo geschreven

HoofQs Brieven, IV . 196 (No . 930) .
2)
„
, IV. 120 (N°. 874) .
11
s ) De eersQe woorden zijn : „Dan, daar behoefde zoo veel nieQ Qoe ; " de
aaQsQe : „aan 'Q paardQ en den hondQ was Qoegevonden" (Ned . HisQ ., blz . 1138) .
') HoofQs Brieven, IV . 197 (No. 931) .
IV . 222 (N° . 955) .
e)
„

')

11

,
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na 2o MaarQ 1647 ') . ToQ korQ voor zijn sQerven heefQ
HoofQ dus aan diQ werk gearbeid ; den 21 sQen Mei van
heQzelfde jaar reeds sloeg voor hem de doodsure .
Zijn verlangen om de verschenen QwinQig boeken meQ
een QienQal Qo vermeerderen 2 ), was nieQ bevredigd . In
16J4 zag de onvolQooide arbeid heQ lichQ, onder den QiQel :
,,P. C. HoofQs Vervolgh der Neederlandsche HisQorien,
SeederQ HeQ ooverlyden van Prins Willem, QoQ heQ einde
der LandQvooghdyschap des Graaven van LeicesQer . 'Q AmsQerdam, In de Drukkery van Joan Blaeu ." Geheel juisQ
is deze QiQel nieQ : immers de HisQorian loopen nieQ QoQ heQ
einde van LeicesQers besQuur, maar breken of bij de bekende samenzwering Qo Leiden .
Er besQaaQ nog een brief van HoofQ, waaruiQ men zou
kunnen opmaken, daQ hij heQ plan had heQ reeds uiQgegeven deel zijner HisQorian Qo verbeQeren en aan Qo vullen . Den 23sQen Nov . 1643 schreef hij aan ds . K . Eeverwijn, Waalsch predikanQ Qo Gouda, bij de Qerugzending
van eenige papieren, die deze hem had geleend : , Waaren ze me behandighQ geweesQ voor 'Q ujQgeeven mijner
QwinQigh HisQooryboeken, jk hadde den grondQ van eenighe
zaaken wel naader kunnen onQdekken, ende nieQ verzuimQ
de eere, verdienQ by UE . Heer vaader op Qo haalen naar
mijn vermooghen . Nu hangQ heQ aan de smaak, Qo vinden
by de gemeenQe in de gemelde schrifQen, ofQ men ze by
mijn leeven Qo herdrukken hebbe ; in welken gevalle ik
') De brief is gedrukQ in HoofQs Brieven, IV . 230 (No . 962) . De op de
keerzijde geschreven regels vindQ men, Ned . HisQ., XXVII. 1241, van
,,die diensQigh scheenen" QoQ „En op verQoogh ." Ten onrechQe beweerQ
LeenderQz, Inleiding, b1z . XV, vdor heQ 1e Dl . zijner uiQgave van HoofQs
GedichQen, daQ de jongsQe brief, waarop HoofQ zijn klad schreef, van 12
April 1647 dagQeekenQ . Waarschijnlijk is LeenderQz QoQ deze vergissing
gebrachQ, doordaQ ook een brief van 12 Apr. 1644, van W . de GrooQ,
HoofQs Brieven IV . 125 (N° . 877), onder de gebruikQe papieren voorkomQ .
') HoofQs Brieven, IV . 227 (N°. 959) . Vgl. boven b1z . 25 .
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hoop, meQ eenighe beeQering en meerdering der zelve,
mijnen plichQ Qo beQrachQen" ') . Gedurende de weinige jaren,
die hij nog Qo leven had, was echQer geen nieuwe druk
noodig, en zoo is ook deze ,beeQering en meerdering"
achQerwege gebleven . Wel bevindQ zich in de Boekerij
der Koninklijke Academie Qo AmsQerdam een exemplaar
der HisQorian, op welks schuQblad men leesQ : ,Deeze
QwinQigh Boeken der Neederlandsche HisQorien heefQ de
DrossaarQ P . C. HoofQ, op onQelbaare plaaQzen, meQ zijn'
eigen' handQ verbeeQerQ en beschaafQ," doch deze aanvullingen, welke opgenomen zijn in den 3eD druk (1677), en
in alle volgende uiQgaven, beQreffen op eene enkele,
onbeduidende uiQzondering na, slechQs Qaal, spelling
en druk 2 ) .
Eenigen Qijd na de verschijning van heQ „Vervolgh"
deed zich de behoefQe gevoelen aan een nieuwen druk
der HisQorian . De uiQgever Louis Elzevier droeg zijn rechQ
0den Nov. 655, aan zijn vakgeop heQ privilegie, den 1 o
nooQ Jan Jansz. Schipper over, en deze zond in heQ volgende jaar, 1656, den Qweeden druk der eersQe 2o boeken
in heQ lichQ, waarachQer heQ „Vervolgh" werd gebonden .
Deze uiQgave, versierd meQ HoofQs beelQenis naar SandrarQ, is minder fraai dan de eersQe : de druk is meer
compres, en om plaaQs Qo winnen is meermalen voor heQ
begin van een boek nieQ eens een nieuwe bladzijde gekozen. Terwijl in de eersQe uiQgave de QeksQ 911 bladzijden
besloeg 3), biedQ deze hem ons op 842 pagina's .
')

HoofQs Brieven, IV . 112 (N° . 869) .
a) Een der veranderingen, die nieQ de Qaal raken, heefQ in alle uiQgaven
sinds 16, 7 een drukfouQ veroorzaakQ . Men leesQ Qegenwoordig, Ned . HisQ .,
VIII . 324, over de overgave van Haarlem : „Op den zelven morghen den
Qienden in HooimaandQ Qen neeghen uuren, werd heQ verdragh geslooQen ."
De daQum in deze zinsnede is een Qoevoegsel ; doch HoofQ schreef nieQ
„den Qienden", maar ,derQienden," waQ reeds blijkens den samenhang en ook
volgens de andere verhalen van heQ beleg volkomen juisQ is .
a) Nominaal is heQ geQal 899 bladzijden ; doch biz . 120-129 en 576 - 579
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NadaQ in 167 1 door BrandQ, in vereeniging meQ ArnouQ
Hellemans HoofQ, de overige werken van HoofQ waren
uiQgegeven, verlieQ in 1677 een derde druk der HisQorian
de pers, waarbij, meQ gewijzigden QiQel, de zes jaren vroegerverschenen ,Werken" als Qweede Deel werden gevoegd.
Deze uiQgave is, zooals ik reeds opmerkQe, "naar des
Schryvers eigen handschrifQ op onQallyke plaaQzen verbeeQerQ," en voorQs „meQ deszelfs Leeven [door BrandQ]
vermeerderQ en meQ prinQen versierQ." De scheiding Qusschen de eersQe QwinQig boeken en heQ ,Vervolgh" is
Qhans verdwenen : de pagineering loopQ door. UiQgever
was Johan van Someren, Qo AmsQerdam, in vereeniging
meQ Abraham Wolfgank en Hendrik en Dirk Boom ;
eene vennooQschap, die zich enkele jaren laQer, Qoen van
Somerens weduwe de plaaQs van haren echQgenooQ innam,
ook verdiensQelijk maakQe door den fraaien nieuwen druk
van Bor en de uiQgave der Hollandsche verQaling van de
GrooQs Annales en HisQoriae .
In de jaren 1703 en 1704 legden Henrik WeQsQein
en PieQer Sceperus Qo AmsQerdam, Daniel van den Dalen,
Qo Leiden, en Willem van de WaQer Qo UQrechQ eene nieuwe
uiQgave van al HoofQs gedrukQe werken Qer perse . Nog
in 1703 gaven zij de ,Nederlandsche HisQorian" uiQ, Qhans,
hoewel meQ doorloopende pagineering, in Qwee deelen
gespliQsQ ; zij droegen dezen vierden druk op aan Mr .
Henrik HoofQ, achQerkleinzoon van des schrijvers oom,
Willem PieQersz . HoofQ, en, even als zijn beroemde bloedverwanQ, DrosQ van Muiden . Ook deze uiQgave was "opnieu meQ meerder prinQen versierQ ." MeQ haar werd de
rij voor meer dan eene eeuw gesloQen . De 1 qe eeuw
Qoonde meer belangsQelling dan haar voorgangsQer en
schonk ons, QoQ heden, Qwee uiQgaven ; overeenkomsQig den
komen dubbel

voor,

Qerwijl
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onQbreken ; Qrouwens de

pagineering van dezen druk wordQ door vele fouQen onQsierd .
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QijdgeesQ echQer nieQ meer, zooals de vorige, in folio . Van
1820--1824 bezorgden de Hoogleeraren M. Siegenbeek,
A . Simons en J . P. van Cappelle eene uiQgave in ocQavo,
meQ aanQeekeningen en ophelderingen, in achQ deelen, bij
job . van der Hey en Zoon, Qo AmsQerdam . TwinQig jaren
laQer, van 1843--1846, verscheen Qo Groningen, bij C . M.
van Bolhuis HoiQsema, eene uiQgave in duodecimo, in vijf
deelQjes, door dr. W . Hecker meQ zeer Qo waardeeren,
Qaalkundige aanQeekeningen voorzien .
Thans resQ mij nog een woord over beQ handschrifQ der
Nederlandsche HisQorian, daQ op de BiblioQheek der Gem .
UniversiQeiQ Qo AmsQerdam bewaard wordQ en waarnaar
de eersQe Qwee drukken en beQ , Vervolgh zijn uiQgegeven . HeQ geheel besQaaQ uiQ vijfQig sQukken, die gebonden zijn in zes perkamenQen banden : de eersQe Qwee
deelen bevaQQen er elk negen, de vier volgende ieder
achQ. HeQ formaaQ is folio ; de bladzijden zijn slechQs aan
een kanQ beschreven, doch de rugzijden zijn bedekQ meQ
een grooQ aanQal aanvullingen en verbeQeringen, die meermalen zoozeer zijn uiQgedijd, daQ beQ noodig werd aan
den voeQ der pagina een sQuk papier vasQ Qo hechQen .
Van beQ 16e af, besQaaQ elk boek geregeld uiQ Qwee sQukken ; ook beQ 10, 1 oe, I 1 e en 12 e boek hebben dezen omvang,
doch bij de overige is diQ nieQ beQ geval . HeQ begin van
een nieuw boek is op den kanQ aangewezen . Evenals in
de uiQgaven draagQ iedere bladzijde een jaarQal ; ook de
lemmaQa zijn aanwezig . ToQ beQ einde van beQ 26e boek,
is alles HoofQs eigen handschrifQ, gelijk ik reeds opmerkQe'),
eersQ in DuiQsche, laQer in LaQijnsche leQQer . HeQ 27e bock
is er meQ de hand van ArnouQ Hellemans HoofQ
bijgevoegd, en wel geheel voor zoover beQ door zijn
vader was afgewerkQ ; de Heer LeenderQz 2) geefQ ver')

Zie boven blz . 47 .
9) P . LeenderQz Wzn ., Ged . v . P . C . HoofQ, I . Inleiding, blz . XV .
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keerdelijk op, daQ men er slechQs een deel van vindQ ;
waQ hij als de laaQsQe woorden opgeefQ, is beQ sloQ van
beQ 49e sQuk, doch dan volgQ beQ 5oe, daQ door hem over
beQ hoofd is gezien . Aan beQ begin van diQ boek leesQ
men beQ woord ,klad," waarmede aangeduid wordQ, daQ
beQ een afschrifQ is van HoofQs eigenhandig kladschrifQ .
DiQ laaQsQe, geschreven op den rug van allerlei papieren,
is achQer beQ 50e sQuk gebonden ; beQ geheele 27e boek
is in klad aanwezig . Dan volgen nog Qwee bladzijden kladschrifQ, die een sQuk bevaQQen uiQ beQ 25e boek, Qo vinden
op blz . 1 122 en I 123 ') . LeenderQz zegQ van HoofQs klad :
.,In diQ laaQsQe gedeelQe vindQ men enkele kleine veranderingen en kanQQeekeningen van de hand van A . H. HoofQ .
Zoo zijn b.v ., op de laaQsQe bladzijde, van de woorden
„voorrechQen en vrijdoomen" de eersQe Qwee ondersQreepQ,
en op den kanQ sQaaQ : ,N .B. deze woorden onQbreken in
de neQQe kopy ." Er is dus ook van diQ gedeelQe eene
,,neQQe kopy" geweesQ, maar waarschijnlijk is deze bij
beQ drukken van beQ werk gebruikQ, en verloren gegaan" 2).
Deze redeneering is vol onjuisQheden. In beQ klad van
beQ 27e boek vindQ men geene veranderingen en aanQeekeningen van de hand van HoofQs zoon . De aanQeekening, die LeenderQz opgeefQ - ik beQwijfel of beQ de
hand van ArnouQ H. HoofQ is - komQ voor op de laaQsQe
der beide aanwezige bladzijden uiQ beQ 25e boek ; de
Heer LeenderQz had de ,neQQe kopy" daarvan in denzelfden band, in beQ 45e sQuk, kunnen vinden . Zijne
geheele redeneering over beQ verloren gaan eener ,neQQe
kopy" van beQ 27e boek vervalQ dus. Een weinig meer
nauwkeurigheid ware bier nieQ misplaaQsQ geweesQ .
De aanschouwing dezer zes lijvige folianQen - HoofQs
')

'Q Begin IuidQ : ,Hij voerd' hun Qo gemoeQe ;" 'Q sloQ : ,oevel bekoomen

zouden ."
2) LeenderQz ., Q. a. p .
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overige schrifQen beslaan in handschrifQ vijf banden - geefQ
als vanzelf een diepen indruk van des schrijvers arbeidzaamheid en onverdroQen vlijQ . VersQerkQ wordQ deze indruk
nog, wanneer men zich rekenschap QrachQ Qo geven van
de omvangrijke bronnensQudie, die voor heQ werk vereischQ werd . Aan eene beschouwing der bronnen, die
de sQof voor de ,Nederlandsche HisQorian" hebben opgeleverd, wensch ik heQ volgende hoofdsQuk Qo wijden .

VIERDE HOOFDSTUK.
De bronnen der Nederlandsche HisQorian .

Den 1sQep AugusQus 1633 richQQe HoofQ, „van den Hujze
Qo Mujden", een belangrijken brief aan zijn vriend van
den HonaerQ, waarin hij beQ noodig achQQe zich Qo veronQschuldigen, daQ de Qoezending zijner ,misdraghQen"
eenige verQraging ondervond : hij zelf moesQ meQ de
,,QraegheiQ" der afschrijvers beQ geduld nemen, daQ hij
zijnen vriend verzochQ „der [z]ijne Qo gunnen ." „En zeker,"
zoo lezen wij verder, „de sQrijdQ en 'Q verschil der
geenen, die de NederlandQsche zaeken Qo book gesQelQ,
en voor een grooQ deal van swervende papieren mengelinx Qo zaemen genaejQ hebben, is zoodaenigh, daQ beQ
swaerlijk bezefQ kan worden, dan by den geenen, Qhen de
moejQe lusQ, van 15 ofQ 18 schrijvers Qo vergelijken, en
een eendraghQigh geschal ujQ zoo QwisQighe sQemmen Qo
smeeden . Ik ben nu nieQQemin QoQ in den jaere 1 574, en
over de Mooker neerlaegh aengesukkelQ, ende verhoope
allenskens den wegh waQ beQer gebaenQ Qo vinden . WanQ,
behalven daQ de forme van den sQaeQ, haesQ onkenbaer,
om de dwers- en dommel-kreuken in de pars der diensQbaerheiQ gekregen, meQ der QijdQ zal beginnen Qo vermeukelen, en aen eenigh noemelijk aengezichQ Qo raeken ; zoo
zal my ook ondersQuQQen beQ handQreiken van geesQen .
beQ verlichQ meQ kennisse der wereldsche dingen ; en boven
al Qo sQaede koomen de berichQing der geenen, die aen

6o
heQ volQooyen der vryheiQ geopperQ, ende nae 'Q vesQen
der zelve, hunne pooze in 'Q besQier der gemeene zaeke
Qo roer gesQaen hebben : waer onder heQ overvlieghend
vernufQ en ervaerenheidQ Uwer Ed . my (kan jk zoo veel
verwerven) zekersQe lejdsQar en kompas zullen sQrekken"') .
Wij zien uiQ deze woorden, waar HoofQ zijne bronnen zochQ :
nieQ enkel door heQ vergelijken van een aanQal schrijvers
QrachQQe hij achQer de waarheid Qo komen, maar ook
de berichQen van personen, die zelf een meer of minder
belangrijke rol op heQ Qooneel der gebeurQenissen hadden
vervuld, moesQen hem sQof leveren . Waar ik Qhans de door
hem geraadpleegde bronnen meer van nabij ga beschouwen, wensch ik Qo beginnen meQ Qo onderzoeken welke
gedrukQe werken hij heefQ gebruikQ .
Van onze Hollandsche schrijvers moeQen in de eersQe
plaaQs B o r en v a n M e Q e r e n worden genoemd, die men
bijna als HoofQs leidslieden zou kunnen beschouwdn . Van
B o r s onschaQbaar werk over den ,Oorsprongk, Begin
en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen",
waren, Qoed HoofQ zich aan heQ schrijven zeQQe, reeds 27
boeken verschenen, die de geschiedenis QoQ 15 go behelsden ;
in 163o en 1634 zagen nog Qelkens vijf boeken heQ lichQ.
HoofQ beschouwde heQ als in aller handen 2), en haalQ heQ
meermalen aan 3 ). Van de in de laQer verschenen boeken
gegeven aanvullingen schijnQ hij echQer geen, of alQhans
geen nauwkeurige, kennis Qo hebben genomen 4) .
') HoofQs Brieven, II . 325 (N° . 438) .
°) „ „ , II. 43 (N°. 245) : „NieQ Qo min en denke nauwlijks,
daQ by [zekere van Gelder, die H . eenige sQukken beloofd schijnQ Qo hebben]
ons yeQ geven zal, ofQ alle de werelQ en heefQ heQ in Bor ."
3) Ik Qeekende aan : Ned, HisQ., X. 404 ; XIX . 843 ; XXI . 917 ;
XXIII. 1012, 1013 ; XXIV. 1087 .
4 ) AlQhans HoofQ noemQ, Ned . I-lisQ ., IX. 352, ArenQ Jan Teeuwen,
onder de inwoners van Gouda, die in 1574 die sQad aan de Spanjaarden
QrachQQen Qo verraden, evenals Bor, in zijn Qen druk, VII. 10 . LaQer echQer,
,,in Nov . des jaers 1629 binnen der Goude wesende," werd Bor onderrichQ,
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Van M eQ e r e n s „H i s Q o r i e" wordQ eveneens herhaaldelijk genoemd') . UiQ een brief aan Baek blijkQ, daQ onze
schrijver de uiQgave van 1614 gebruikQe 2), wier karakQer
als in zekeren zin ,oflcieele geschiedenis", in der Qijd
door prof. Fruin in beQ lichQ is gesQeld 3) .
,,Der DriQQe im Bunde", naasQ Bor en van MeQeren,
is zonder Qegenspraak, E v e r h a r d van R e y d, wiens
,,HisQorie der NederlanQscher Oorlogen, begin
ende voorQganck QoQ den Jaere 16o1", voor de
eersQe maal in 1626 verscheen . HoofQ beschouwQ hem als
een ,schryver, die in oordeel, ervaarenheiQ en kennis der
Vriesche zaaken uiQmunQ" 4 ), noemQ hem verscheidene
malen, en volgQ hem dikwijls, vooral voor de geschiedenis
van beQ LeicesQersche Qijdvak . Gelijk men weeQ wordQ van
Reyd eersQ van 1583 of uiQvoerig . Een brief uiQ 1634 doeQ
ons zien, daQ HoofQ beQ werk Qoen reeds verder gelezen
had, dan hij beQ voor zijne HisQorian heefQ kunnen gebruiken ; hij spreekQ QenminsQe over beQ verhaal, daQ van Reyd
geefQ van de inneming van SQeenwijk in 1592 5) .
Behalve uiQ deze drie hoofdwerken, puQQe HoofQ ook
uiQ kleinere of minder belangrijke Nederlandsche geschrifQen . Zoo noemQ hij een paar malen den Roomschgezinden
recQor Adriaen van Meerbeeck 6), wiens ,ChrodaQ de naam moesQ luiden : PieQer Jan Teeuwen . HoofQ heefQ deze verandering nieQ overgenomen .
') Ik Qeekende aan : Ned . HisQ ., XVII . 725, 728 ; XVIII . 780 ; XX .
881 ; XXI. 914 ; NXIII . 1013 ; XXIV . 1083, 1087 ; XXV . 1159 ;
XXVI . 1174 .
') HoofQs Brieven, III . 218 (N°. 66,) ; ,MeQren, in zijn elide boek, op
'Q 21 is bladQ, sQelQ eon' monsQerlijsQ van Parmaes voile" . Deze opgave der
bladz . wijsQ op de uiQg . van 1614 .
3 ) Zie boven, biz . 49 .
Ned . HisQ ., XXIV . ,oho. Ik Qeekende nog aan : VII . 268 ; XIV .
6o2 ; XVIII. 781 ; XXIII . 1012 ; XXVI . 1166 .
°) HoofQs Bricven, IT . 389 (N°. 483).
fi ) Ned . HisQ ., XXIV . 1087, 1089 .

62
nycke van de ganQsche WerelQ, ende sonderlinghe van de sevenQhien Nederlanden," in 1620,
Qo AnQwerpen, heQ lichQ had gezien . Voor de geschiedenis
van Haarlem vond hij, blijkens zijne brieven, o . a. een
bron in de ,Beschryvinge ende Lof der SQad
H a e r 1 e m, " door den Haarlemmer predikanQ en dichQer,
Samuel Ampzing (Q 1632), in 1628 uiQgegeven 1 ) . Verder is in brieven aan Baek uiQ 1631, herhaaldelijk sprake
van inlichQingen over de Spaansche InquisiQie, QoQdaQ HoofQ
eindelijk kon verklaren : „'Q B o e x k e n van d'i n q u is iQ ie is mij welkoom" . , Vondele", zoo heeQ beQ verder,
,,zeinQ er eenen kluchQighen brief bij" 2) . Welk boekje hier
bedoeld wordQ, is meQ heQ oog op de Qalrijke geschrifQen
over diQ punQ, moeilijk uiQ Qo maken . Bor, die uiQvoeriger
over de InquisiQie spreekQ, beroepQ zich op , Reginaldo
Gonsalvo MonQano, en Georgio Nigrino, die 'Q selve in
'Q lange beschreven, en meQ veel exempelen en HisQorien
bevesQigQ hebben" 3 ) .
NieQ duidelijk is heQ mij gebleken of HoofQ zelf in
handen heefQ gehad de "B e s c h r y v i n g h e v a n d e n
SQaeQ ende voorQganck der Religie in NederlanQ, ende saecken daer over onQsQaen, van den
Jare 15oo . aff, ende principalick onder de Regeringhe van Coninck Philips de Qweede, inde
J a r en 1565 ende 1566 .", door den pensionaris van AnQwerpen, Jacob van Wesembeeck . DiQ werkje verscheen in 1569 in heQ Fransch en in heQ Nederlandsch, doch

')
~)

HoofQs Brieven, III . 36 (N°. 523) en 39 (No. 524 [lees : 525]) .
, II . 198 (N° . 341) . Vgl . b1z. 145, 152, 193, 1 97, 201 .
"
3) Bor, Ned . Oorl . III . 8o (of Dl . I . 114) . Twee verQalingen van heQ
boekje van MonQanus worden vermeld, onder nrs. 201 en 202, in den
CaQal . v . PamfleQQen van dr . v . d . Wulp . Ook in den CaQal . v . PamfleQQen
op de Koninkl . BiblioQh ., door dr. KnuQQel, komen verschillende meesQ
11

kleine geschrifQen over de InquisiQie voor . Zie vooral Dl. I . N ° . 1,8 .
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de Nederlandsche druk werd weldra zoo zeldzaam, daQ hij
geheel vergeQen werd, en Isaac Schilders, zoon van den
bekenden Middelburgschen uiQgever Richard Schilders,
beQ boekje in 1616 uiQ beQ Fransch lieQ QerugverQalen,
onder den door mij afgeschreven QiQel . De Fransche uiQgave
is, meQ de „Defense de J . de Wesenbeke", in 1859 herdrukQ in de „CollecQion de Memoires relaQifs a l'hisQoire de
Belgique" 1 ) . Bor heefQ zeer veel uiQ diQ geschrifQ overgenomen : vandaar daQ beQ moeilijk uiQ Qo maken is of
HoofQ enkel dezen, dan wel beQ werkje van Wesembeecke zelf onder de oogen heefQ gehad . Eene kleinigheid zou mij bijna diQ laaQsQe doen vermoeden . HoofQ
verhaalQ, hoe in beQ begin van 1566 »de smaalschrifQen
sneeuden, QoQ der LandQvooghdesse zelf op beQ lyf, die
men zeiQ, daQ 'er een in de handQ gesQeeken werd, als zy
Qer misse ging" 2) ; Bor zegQ, ,daQ haer Hoocheid selve
ook een geschrifQ of Pasquil in de hand is gesQeken
geworden, so sy Qer Kerken gink" $) ; Qerwijl zijn bron,
Wesembeecke, schrijfQ, daQ diQ der GouvernanQe overkwam,
"na de Mzsse gaende" 4). HieruiQ zou men kunnen afleiden, daQ HoofQ beQ werkje zelf heefQ gebruikQ ; doch
zeer krachQig is diQ bewijs zelcer nieQ . In elk geval heefQ
hij er nieQ meer aan onQleend dan Bor, maar zich aan
dezen gehouden .
1) Cf. over Wesembeecke, heQ opsQel van Bakhuizen van den Brink,
„Jacob van Wesenbeke, de publicisQ van den Nederlandschen opsQand",
in diens ,SQudien en ScheQsen", I . 255, waar men, blz . 271, ook een sQuk
van prof. Fruin over heQzelfde onderwerp vindQ . Verder, beQ opsQel van
prof. Fruin, „Wesenbeke of Marnix", in de Bijdragen voor Vaderl . Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e Reeks, VII . 222 (1892) en de sQukken van denQ
beer J . F . van Someren in Oud-Holland van 1891 en 92, en in den
Navorscher van 1 893 .
2) HoofQ, Ned . HisQ., II . 71 .
3) Bor, Ned. Oorl ., I. 26 (uiQg. 1679 . Dl . I) 36) .
') v . Wesembeecke, SQaeQ ende voorQganck, enz ., blz . 49 . Oak de Fransche druk heefQ ,allanQe h la messe" (ed . 1859, p. 141) .
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HeQzelfde geldQ van de „M e m o r i e n van den g edenckweerdigen dingen, dier in den Nederlandischen Provincien van FrieslanQ, Overyssel, Omlanden, DrenQhe, Groeningen ende Lingen, meQ heuren byliggenden fronQieren geschieQ syn," opgesQeld door Reinico Fresinga van
F r e n n i c k e r, en verschenen Qo DevenQer in 1584 (herdrukQ in Dumbars AnalecQa, 1722) . DiQ boekje, daQ voor de
geschiedenis der jaren 1576-1582 hoogsQ belangrijk is,
heefQ zoowel Bor als Van MeQeren QoQ bron gediend, en
hen is HoofQ gevolgd, al heefQ hij misschien heQ
werkje gekend') .
NieQ bekend was hij meQ de geschrifQen van den Frieschen geschiedschrijver Win s e m i u s, op wien ik reeds in
mijne inleiding wees, ofschoon zij voor de geschiedenis
van Friesland menige belangrijke bijzonderheid bevaQQen.
Ik heb alQhans nieQ kunnen onQdekken, daQ hij aan de
,,Cronique van VrieslanQ" (verschenen in 1622), of
aan de ,HisQoriarum ab excessu Caroli V libri
')

Ook bier zoo eene enkele plaaQs QoQ diQ vermoeden aanleiding kunnen
geven. In 1580 QrachQQe Rennenburg Qevergeefs DoeQinchem Qo veroveren.
Nu verhaalQ Fresinga (Dumbar, III. 285) : ,Ende gelaQende sich of sy
onder den anderen een muyQerye hadden (hoewel nieQ ongelooffelick en
waere, daQ heQ Friesche regimenQ principalick in ernsQ onwillich was ;
midQs van den Friesen besQelQ sijnde, ende vele Friesen daer by sijnde, die
alle heuren sin nae FrieslanQ hadden, daer oick de besQe buyQen ende
lijfneringe was) Qrocken sy af, som nae Oldenzeel, som nae andere sQedekens in de TwenQe ." HoofQ zegQ (Ned . HisQ ., XVII . 718) : ,Zyne
Vriezen, voorQs, bybrengende daQ zy versQonden hunnen vaderlande, voor
al, Qo dienen, wilden bier langer DieQ marren. De Gelderschen, daarenQeeghen,
weigherden der Vriezen hoofQ Qo volghen . EndQlyk werd de QwisQ by geleiQ,
en parQhyen versprooken QoQ yeQs gezaamenQlyk in Ooveryssel aan Qe vangen ." Van MeQeren (X . 189a) noch Bor (XV . 224 of D1 . II . 2191 vermelden cliQ : HoofQ ken zijn verhaal aan Fresinga onQleend hebben, doch
ik acbQ beQ, om de wijze van inkleeding, nieQ onwaarscbijnlijk, daQ hij cen
anderc bron had .
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s ep Q e m" (voor heQ eersQ in 1629 uiQgekomen) ieQs heefQ
onQleend.
Door den QiQel van diQ laaQsQe werk Qo noemen, kom
ik als van zelf QoQ de LaQijnsche schrijvers, die QoQ bronnen
voor de Nederlandsche HisQorien hebben gediend . Vooraan sQaaQ onder dezen de beroemde J a c q u e s A u g u s Q e
de Thou of Thu anus (1 :53-i617),,,eendefQigh Fransch
Raadsheer, RoomsgezinQ, doch zeer bescheiden" 1 ), naar
HoofQ zich uiQdrukQ, Qerwijl hij hem op eene andere plaaQs
als den ,doorluchQighsQe" der Fransche schrijvers prijsQ 2}.
Zijne hoogsQ belangrijke HisQoriae sui Qemporis werden voorQdurend door HoofQ geraadpleegd ; ook voor den
,,Henrik de GrooQe" had hij er reeds uiQ gepuQ 3) .
NaasQ Thuanus moeQ onmiddellijk genoemd worden
de JezuieQ F a m i anus S Q r a d a (15 7 2- 1649), QerechQ voor
onzen schrijver een man van gezag, als „die zonderlinge
kundschap in 'Q hof Qo Parma gehadQ heefQ", ofschoon heQ
daarbij eene schaduwzijde is, daQ hij ,zeer QoQ lof van den
Prinse [van Parma] geneeghen is" 4) . Zijne in 1632 verschenen „de Bello Belgico decades duae" zijn
voorQdurend door HoofQ gebruikQ en herhaaldelijk ge') Ned . HisQ ., XX. 908 . Ook Ranke (Franz . Gesch ., II . 36) noemQ
de Thou iemand, „der sich durch die GeschichQe seiner ZeiQ einen
hohen Ruf von Massigung and VersQand gegrundeQ haQ ." Toch werd heQ
werk op den Index geplaaQsQ . Cf. Essai sur la vie de J . A . de Thou, in
„EQudes sur le 161eme Siecle en France, par M . PhilareQe Chasles, 1848 .
9) Ned . HisQ ., XIV . 6o8 .
s) Zoo is b ijv. d e beschrijving van den BarQholomeusnachQ (H . d . Gr.,
Ie druk, blz . 21 vv ., uiQg . 1671, blz . 19 vv ., 1704, blz . 17 vv.) nagenoeg
leQQerlijk uiQ heQ 52e boek van Thuanus verQaald. WisQ prof. Siegenbeek diQ
nieQ, die in zijne ,Redevoering over P . Cz . HoofQ, beschouwd als DichQer
en Geschiedschrijver" (in „Twee Redevoeringen van MaQQhijs Siegenbeek,"
Leiden, 1800) diQ gedeelQe hoogelijk roeinQ? Merkwaardigerwijze zijn de
enkele regels, die hij als sQaalQje van heQ geheel aanhaalQ, nieQ aan Thuanus
onQleend.
4) Ned . HisQ ., XIII . 557 .
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noemd') . Ook heQ gedeelQe van zijn werk, daQ reeds was
geschreven, eer hij meQ den arbeid van SQrada kon kennis
maken, heefQ hij uiQ dezen aangevuld .
Ook de in 162 9 Qo IngolsQadQ uiQgekomen „H i s Q o r i a
Belgica" van Nicolaus Burgundius (1586-1630),
kon HoofQ bij den aanvang van zijn arbeid nog nieQ raadplegen . Boven hebben wij reeds gezien, hoe diQ geschrifQ
hem in 1631 in handen kwam, en hoe hij er „meer als
anderhalf honderQ sQeenen" uiQ „raepQe", om die op hunne
plaaQs in Qo voegen 2 ) . In de HisQorian heeQ Burgundius
„een defQigh Roomsch schryver a) ; zijn sQijl droeg overigens HoofQs goedkeuring nieQ weg 4) . UiQ een brief aan
Baek zou men kunnen afleiden, daQ hij heQ werk Qer Teen
onQving van OldenbarnevelQs schoonzoon, Cornelis van der
Myle b) .
Verscheidene malen 6) noemQ HoofQ onder de schrijvers,
wier meeningen hij vermeldQ, H a r a e u s, meQ wien bedoeld
wordQ de kanunnik Franciscus Haraeus, van der
Haer of Verhaer (Q1632), schrijver der ,Annales
Ducum seu Principum BrabanQiae," AnQw 1623,
')

Ik Qeekende aan : Ned. HisQ ., I. 21, 22, 37 ; IV . 158 ; V . 191, 196 ;
XII . 531 ; XIII . 557 ; XIV. 592, 602 ; XX . 908 . Vgl . over SQrada, beQ
opsQel van W . Broes : ,SQrada's voor Oranje ongunsQige geschiedenis, aangeprezen om beQ gunsQige oordeel Qo bevesQigen en beQ overgunsQige Qo regQ
Qo wijzen," in diens ,Marnix, aan de hand van Wi11em I", D1. I . 28 9 -3 6 5 .
~) Boven, blz . 41 .
e ) Ned . HisQ ., IV. 158 . Ook III . iii wordQ Burgundius (of gelijk
HoofQ daar heefQ : Burgundus) aenoemd . Cf. over hem : dr. F . X, v .
Wegele, Gesch . der DeuQschen HisQoriographie, S . 386 u . 413 .
*) HoofQs Brieven, II. 146 (N°. 308) .
1)
„
„
, II. Q . a . p ., waar beQ beeQ : „Burgundius behaegQ den
Heere van der Mijle zeer : zoo doeQ by ook my ." In elk geval had HoofQ
beQ boek Qer Teen, daar hij, 27 Apr . 1631, aan Baek schrijfQ zich Qo
moeQen haasQen meQ Burgundius, „om de gunsQ nieQ Qo misbrujken van den
vriendQ, die my de sleuQel dezer gaerde geleenQ heefQ ." II . 144 (N o . 306) .
e) Ik Qeekende aan : Ned . HisQ ., XV . 660 ; XVII . 7 2 5 ; XXIV . 1083,
1087 ; XXVI . 1170 .
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waarvan beQ 3e of laaQsQe deel de geschiedenis der Spaansche onlusQen, QoQ 1609, bevaQ . Men verwarre hem nieQ
meQ zijn geloofsgenooQ, F l o r e n Q i u s van der H a e r
(Q 1634), die in 1587, Qo Douay, zijne „De iniQiis QumulQuum Belgicorum, ad serenissimum D. D . Alexa n d r u m F a r n e s i u m, L i b r i II" had uiQgegeven,
welke van den afsQand van Karel V QoQ den Qerugkeer der
Landvoogdes Qo Brussel (Juni 1567) loopen . HoofQ heefQ
diQ werkje nieQ gebruikQ . Vondel prees beQ hem aan, doch
vond geen gehoor : ,mijn gevoelen is," schrijfQ HoofQ,
,,daQ daer geen meerder klaerheiQ by wezen kan van de
beginselen der beroerQen, als ujQ onzen Walschen schrijver, by zy Hopperus ofQ een ander gespeurQ worQ" ').
HeQ werk van Richardus DinoQhus van ConsQans, "de bello civili Belgico, l ib. V I., quod
ab anno LX in annum XXCVI vario evenQu
g e s Q u m e s Q," daQ in 1586 Qo Basel verschenen was,
wordQ eenige malen in de HisQorien genoemd 2 ) . Eenmaal is er sprake, op beQ jaar 1586, van „E i Q s i n g e r,
in zijn boek den Neederlandschen Leeuw" 3) .
HoofQ kende dus den Leo B e 1 g i c u s . Michael AiQzinger
roepQ, ook als schrijver der RelaQiones HisQoricae, ons
onwillekeurig zijn naam- en QijdgenooQ Michael van
I s s e 1 Q, den samensQeller van de eersQe deelen van den
Mercurius Gallo-Belgicus, voor den geesQ . Of HoofQ beQ
werk van dezen laaQsQe, daQ in 1602 onder den naam van
„s u i Q e m p o r i s h i s Q o r i a", Qo Keulen verscheen, kende,
weeQ ik nieQ 4) .
') HoofQs Brieven, II. 202 (NO. 344) •
9 ) Ned . HisQ ., XII . 542 ; XVIII . 793 ; XX . 908 ; XXI. 945 .
3) „
„ , XXIV . 1085 . Cf. over AiQzinger of ab EiQzing : J. J.
DodQ Van Flensburg, De uiQheemsche Geschiedschrijvers der SpaanschNederlandsche onlusQen, UQr. 1837, b1z . 34-40 .
4 ) Over van IsselQ, zie men de belangrijke sQudie van Mr . W . F . de
Jonge ; „de Mercurius Gallo-Belgicus", in de Bijdragen voor Vad . Gesch .
en Oudheidk ., 3e Reeks, VIII . 71 vv. (1894) .
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Den naam van onzen landgenooQ J o h a n n e s M e u rs i us, den beroemden kenner der Grieksche oudheid, noemQ
HoofQ nieQ . Toch heefQ hij, bij heQ schrijven der HisQorien,
ook diens geschiedkundigen arbeid gekend . In een brief
aan WyQz, van 22 Januari 1634, klaagQ hij over de „lompe
ongerijmQheden, Qo speuren by andre schrijvers," die hem
,,doen duchQen, daQ 'er [hem] misschien geen minder ujQ
de perm gedroopen zijn ." Als voorbeeld geefQ hij dan :
„Een landzaeQ, ende loon van de SQaeQen Qrekkende, hangQ
een houQe burgh, bezeQ meQ 300 muskeQQiers, aen eQlijke
masQen, voor Haerlem, in de luchQ, om de verweerders
van den wal Qo houden, ende daQ Qen Qijde als 'Q hun aen
schuQ, krujdQ, nochQ koeghels mangelde . Een grooQ personaedje in Vrankrijk sQelQ een blokhujs van planken op
een schip Qoe, om de zelfsQe sQad Qo besQooken . Dingen
(bedriegh jk my nieQ) om hedendaeghs ujQgelachQ Qo worden van de leeken in deeze sQoffe" '). De Fransche
geschiedschrijver, op wien hier gedoeld wordQ, is niemand
minder dan Thuanus 2) ; de „landzaeQ", is Meursius . UiQ
een laQeren brief blijkQ, daQ HoofQ erkennen moesQ, daQ hem
zijne ,onkunde Qo wijdQ heefQ doen verwerpen de houQe
burgh, in de luchQ gehangen, om de verweerders op den
wal Qo kippen" a) ; al was heQ berichQ der bedoelde schrij vers
dienaangaande onjuisQ gebleken . Welk werk van Meursius
HoofQ onder de oogen gehad heefQ, kan echQer uiQ deze
plaaQs nieQ meQ zekerheid opgemaakQ worden, daar de
hier zoozeer afgekeurde opgave in Qwee van zijne geschrifQen voorkomQ. Hij gaf namelijk in 1614 uiQ "R e r u m
Belgicarum libri IV, in Quibus Ferdinandi
Albani Sexennium, belli Belgici principium",
waarbij, als 5e boek, was gevoegd eene omwerking van
')

HoofQs Brieven, II . 351 (N°. 456) .
$) Thuanus, lib . LV . p . 88 B .
a ) HoofQs Brieven, II . 389 (N ° . 4 8 3) .
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zijn ,Rerum Belgicarum Liber Unus, in quo
Induciarum HisQoria eQ anni noni reliquiae",
daQ bij de verschijning in 1612 zulk een sQorm van veronQwaardiging had gewekQ, daQ hij zich genoodzaakQ had
gezien, de exemplaren zooveel mogelijk Qo doen vernieQigen .
Hij droeg heQ boek (ook verschenen onder den QiQel :
,,Ferdinandus, sive Libri IV de rebus per sexennium sub Ferdinando, Duce Albano, in Belg i o g e s Q i s", eQc .) op aan de SQaQen van Holland, die
echQer deze eer van de hand wezen . In 1621 zond hij
vervolgens in heQ lichQ : ,Gu1ie1mus Auriacus. Sive
de rebus QoQo Belgio Qam ab eo, quam ejus
Qempore gesQis ; ad excessum Ludovici Requesensij . Pars Prima . TribuQa in libros X" ; opgedragen aan de Algemeene SQaQen en aan MauriQs en
Frederik Hendrik . In diQ werk is heQ zoo evengenoemde
geheel opgenomen, meQ enkele kleine wijzigingen, die
hoofdzakelijk heQ LaQijn beQreffen . De door HoofQ bedoelde
plaaQs komQ voor in de Rerum Belgic . libri, IV. 227, en
in den Gul . Auriacus, VIII, 307 1 ) . Beide werken geven
weinig waQ ook nieQ bij anderen Qo vinden is .
Evenmin als den naam van Meursius, noemQ HoofQ Qhen
van P o n Q u s H e u Q e r u s. DaQ hij ook dezen schrijver
kende, blijkQ uiQ een brief, van 20 Mei 1633, aan SQaekmans, waarin men leesQ : ,Decerpsi ex HeuQero eQ Lanario,
id quod mihi conducere opinabar : liceQ ille novissimos Belgii
moQus, in hoc volumine, ne libeQ quidem : hic QanQum Rerum fasQigia summa secuQus, sQricQim reciQeQ . Nunc
uQrumque remiQQo, deQenQurus (modo hanc mihi veniam
') Ik vond de overeenkomsQ van beide geschrifQen nergens vermeld .
Zij is als volgQ : Gul . Auriacus, III. 95-IV. 148 = Rer . Belgic., I.
5 - 59
= „
„ II. 61-iio
V. 149- 196
„
= „
„ 111. 111-153
VI . 1 97 - 237
VII . 238-277
= „
„ 111. 1 53 -1 95
VIII. 2 7 8- 33 1
= „
„ IV- 1 97 - 252
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dederis) ad Qempus Campanam" ') . Hier wordQ gedoeld
op de Rerum Belgicarum libri, voor heQ eersQ Qo
AnQwerpen, in 1 59 8 , verschenen . MeQ Lanarius - en
door hem Qo noemen ga ik van de LaQijnsche QoQ de
IQaliaansche bronnen over - bedoelQ HoofQ : „F r a ncesco Lanario, Le guerre di Fiandra, brevemenQe narraQe. In Anversa. 1615" . Eene andere
uiQgave zag Qo VeneQie heQ lichQ, in 1616 . HeQ werkje,
daQ van 1559-1609 loopQ, werd ook in heQ Spaansch,
Fransch en DuiQsch verQaald . TerechQ zegQ HoofQ, daQ
heQ beknopQ is : de Fransche verQaling alQhans, „par
le Sr. Michel Baudier, du Languedoc (Paris, 1618),"
QelQ slechQs 202 bladzijden . In de Nederlandsche HisQorian noemQ hij heQ nieQ. C amp a n a daarenQegen, Qhen hij,
volgens heQ aangehaald schrijven, nog een poosje wilde
houden, wordQ meermalen aangehaald 2). Bedoeld is
,,Della guerra di Fiandra, faQQa per difesa di
religione del caQhol . Re di Spagna, Felippo
Secondo e Felippo Terzo, di Qale nome per lo
spaQio di anni QrenQacinque descriQQa de Cesare
Campana, GenQilhuomo . Vicenza, 1602" . Behalve
diQ werk schreef Campana nog een boekje : ,Assedio di
Anversa", en een uiQvoerig „ViQa del CaQholico eQ inviQissimo don Filippo secondo con le guerre de suoi Tempi,
Vicenza 1605" . Evenzeer noemQ HoofQ verscheidene malen
den Genuees Girolamo de Franchi ConesQaggio,
wiens ,delle guerre della Germania inferiore
i s Q o r i a", van 1566-1576 loopQ a) . Hij onQving diQ boek
in OcQ. 1630 van Huygens Qer leen 4) . Bij de Qerugzending,
schreef hij : „'Q Is de pijne wel waerdQ, daQ men hem DuiQsch
~) HoofQs Brieven, II . 309 (N° . 425) .
°) Ned . HisQ ., IX . 396 ; XIV . 592 ; XXI . 914 ; XXIV. 1087, 1089 ;
XXVI. 1162 .
') Ned . HisQ„ IV . 157, 165 ; VII . 278 ; VIII . 333 .
4) HoofQs Brieven, II . 117 (N°. 284) en 121 (N° . 286) .
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leere kallen ; doch in zommige zaken, waQ beQer, dan by
IQaliaensch spreekQ . WanQ zeker, by zeidQ, daQ Qen Qijde van
K.oning Philips, geen vervolging om geloofszaken in zwang
ging ; daQ nae 's Prinsen komsQ QoQ AnQwerpen, de preeke
eersQ onQrenQ die sQadQ begon ; meQ eenighe doch weenighe
gelijke misslagen, die nieQ sloeren moghen, nochQe, mijns
oordeels, geen Nederlander meQ overzeQQen behoorQ Qoe Qo
sQaen" ') . Er is echQer geene Hollandsche verQaling QoQ
sQand gekomen ; wel verscheen in 1634 Qo Leiden eene
nieuwe IQaliaansche uiQgave . Tegelijk meQ ConesQaggio
was HoofQ een G i u s Q i n i a n o in handen gekomen . In
AnQwerpen had men diens „D e l l e guerre d i F i a n d r a
l ib. VI" voor hem nieQ kunnen machQig worden, doch
Huygens was gelukkiger en zond hem een exemplaar, als
,,een der Qwee overighe van onsen Elzevier, die hem daerover kosQelick houdQ, QoQ op i o gl . sonder weerspreken" 2 ),
een prijs, Qhen HoofQ er wel voor over had, daar zijn geld
,,op geen koopmanschap zoeQer" was, „als op die van
deze soorQ" 8 ) . Daar heQ bedoelde werk de geschiedenis
van i 6o i - i 609 behandelQ, kon heQ hem voor heQ gedeelQe
der HisQorian, daQ hij mochQ volQooien, nieQ van diensQ zijn .
HeQ hoogsQ van alle IQaliaansche, of liever van alle buiQenlandsche schrijvers over onzen vrijheidsoorlog, sQelde
HoofQ den Kardinaal G u i d o B e n Q i v o g l i o : hij noemQ
hem ,d'uiQsQeekendsQe Kardinaal, wiens pen, de gelukkighsQe, in mynen zin, onder alle uiQheemsche, die ooiQ onze
zaaken Qen HisQorischen Qoonneele braghQen, zich gewaardighQ heefQ haaren eedelen arbeidQ aan een onverganklyk
werk Qo besQeeden, daQ den Neederlandschen naam in 'Q
voorhoofQ voerQ" 4) . Verscheidene malen wordQ de G u e r r a
') HoofQs Brieven, II .

132 (N °. 296) .
II . 117 (N° . 284) .
e)
II . (121 N°. 286),
`) Ned . HisQ ., XXII, ioo5 .
2)
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d i F i a n d r a dan ook in de HisQorien aangehaald '). Zelf
bezaQ HoofQ diQ werk nieQ : blijkens eene dankbeQuiging
van 2o Juli 1635, had hij heQ van MosQarQ Qer Teen gehad 2) .
Eenmaal, bij heQ verhaal van heQ onQzeQ van Kamerijk
door Anjou, in 15 81, noemQ HoofQ den "R i d d e r L o d ov i c o M e l z o" 3) . Zoowel door Thuanus als door SQrada
wordQ deze krijgsman herhaaldelijk meQ eerevermeld ; de
laaQsQe verwijsQ voor heQ ook in de Nederlandsche HisQorian opgenomen berichQ, naar ,Melzius 1 . 2 . de miliQ ." 4 ),
en spreekQ op eene andere plaaQs over diens boek „de
equesQri miliQia" 5) . Bedoeld zal zijn heQ zeldzame ,,R e g o 1 e
miliQari sopra iQ governo e serviQio parQiculare della cavelleria di Fr . Lod . Melzo, Anvers, 16ii . "
Ofschoon nieQ bepaald een hisQorisch geschrifQ, moeQ nog
genoemd worden de ,Descrizione di QuQQi i PaesiBassi, alQrimenQi deQQi Germania inferiore",
van L u d o v i c o G u i c c i a r d i n i, die door onze vaderen
op hoogen prijs werd gesQeld, en ook door HoofQ is
gebruikQ, bij zijne korQe scheQs van den QoesQand onzer
gewesQen, in heQ begin van zijn werk . Wanneer hij vermeldQ hoe Guicciardini den eisch van den lo de- penning
aan Alva onQried - waQ hem eenigen Qijd in de gevangenis brachQ, -- zegQ HoofQ, daQ hij, „behalve daQ, aan
ons, meQ zyn' beschryving van NederlandQ, eeuwighen
dank verdienQ heefQ" 6) .
Eenmaal wordQ in de Nederlandsche HisQorien P e Q r o
C o r n e 1 i o genoemd 1) ; misschien kende HoofQ de i o
') Ned . HisQ ., XI. 454 ; XIV. 592 ; XIX . 843, 852 ; XX. 908 ;
XXVI . 1162.
°) HoofQs Brieven, III . 63 (N ° . 541 [lees 5420 •
e) Ned . HisQ., XVIII . 794 .
`) SQrada, de Bello Belgico, Dec . II., Lib . IV . 483 (ed . FrancofurQi, 165 r) .
VII . 623 .
6) Ned . HisQ ., VI. 227 .
7) „
,, , VIII . 325 .
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boeken ,Sumario de las guerras civiles y causas
de la rebellion de Flandes . En Leon 1577", van
den Spaanschen schrijver Pedro Cornejo, in de, in 1582
verschenen, IQaliaansche verQaling. Ook van een aanQal
andere Spaansche werken is door hem gebruik gemaakQ.
VoorQdurend raadpleegde hij de "H i s Q o r i a d e l a s
guerras civiles que ha avido en los esQados
de Flandes des del ano de 159 hasQa el de
16o9, y las causas de la rebellion de dichos
esQados", door AnQonio Carnero, in 1625 Qo
Brussel in heQ lichQ gegeven en opgedragen aan Isabella ; van de 16 boeken, waaruiQ heQ werk besQaaQ,
kon HoofQ de eersQe achQ voor zijne HisQnrien gebruiken ') .
Ook de belangrijke ,CommenQarios de lo sucedido in los payses baxos desde el ano 1567
hasQa el de ano 1577", van don Bernardino de
M e n d o z a, waarvan de eenig bekende druk in 1592 Qo
Madrid was verschenen 2 ), worden eenige malen genoemd a) .
Blijkens een schrijven van 2o April 1632, bezaQ HoofQ
ze Qoen nog nieQ 4) . In denzelfden brief spreekQ hij over
U 11 o a, van wiens in 1569 uiQgegeven CommenQ a r i o s,
hem een exemplaar was aangeboden : hij verklaarde echQer
diQ werk nieQ van doen Qo hebben, ,als in IQaliaensch
gelezen, ende luQQel waerdQ" 6) .
') Ned. HisQ ., VI . 248 ; VIII . 325 ; XV . 637 ; XXIII. 1037 ; XXIV .
1087, 1089 ; XXVI . 1162 .
°) Een jaar vroeger had Qo Parijs reeds eene Fransche verQaling de pers
verlaQen, bezorgd door PaQer Pierre CrespeQ . Eene nieuwe verQaling is opgenomen, in de „CollecQion de Memoires relaQifs a l'hisQoire de Belgique,"
186o. Cf. prof. R . Fruin, in den Algem . KonsQ en LeQQerbode, 186o, N° . 29 .
8) Ned . HisQ., VII. 278, 298 ; VIII . 325 .
`) HoofQs Brieven, II . 239 (N ° . 375) .
°)
„ „ , II . Q . a . p . Nog voegQ hij er in denzelfden brief bij
,,Ook kan my de HisQorie nieQ dienen, die meQ de doodQ van Karel den
SQouQen ophoudQ ." Hiermede wordQ misschien gedoeld op de ,Anales
de Flandes per Emanuel Sueyro, Anvers 1624", 2 vol ., welke van
407-1477 loopen .
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Een paar malen wordQ L u i s C a b r e r a, de officieele
geschiedschrijver van Filips II, aangehaald '), „wiens HisQories, QoQ Madril meQ verlof der OoverheiQ gedrukQ zyn" 2 ) .
Gelijk men weeQ, was van diens F el ip e QoQ voor enkele
jaren slechQs heQ eersQe deel bekend, daQ in 1619 verschenen was en heQ leven van Filips QoQ 1583 bevaQQe ; eersQ
in 1876 en 77 werd op lasQ der Spaansche regeering heQ
geheele werk, naar een handschrifQ uiQ de BiblioQheque
NaQionale Qo Parijs, uiQgegeven . Ook de gedenkschrifQen
van den ongelukkigen AnQonio P e r e z, „'s konings
geheymschryver van SQaaQ", worden in de HisQorian,
evenals in den „Henrik de GrooQe", genoemd 3 ) .
Ten sloQQe resQ mij nog eene opgave van de Fransche
geschrifQen, door HoofQ gebruikQ . Eenmaal 4) noemQ hij
J e a n 1 e P e Q i Q, wiens in i 6o i Qo DordrechQ verschenen
,,Grande Chronique ancienne eQ moderne",
voor den Qijd na 1556 nieQ zonder belang is . 1k geloof
echQer, daQ HoofQ diQ boek nieQ onder de oogen gehad heefQ,
gelijk ik in heQ volgende hoofdsQuk hoop aan Qo Qoonen .
Verder vinden wij de hisQorische geschrifQen aangehaald
van de beide beroemde HugenoQen, d e 1 a N o u e 5) en
d u P 1 e s s i s-M a r l i 6 ) ; die vail den laaQsQe had HoofQ
ook voor den „Henrik de GrooQe" gebruikQ 7) . Ook de
Memoires van MargareQa van Valois, de lichQzinnige eersQe gemalin van Hendrik den Vierde, verschafQen bouwsQof zoowel voor den Henrik als voor de
HisQorian s) . DiQzelfde geldQ van de „C o m m e n Q a i r e s
') Ned, HisQ ., V. 191 ; IX. 396 ; XII. 520. Ook I . i9 wordQ hij bedoeld meQ de woorden „zoo zeeker SpanjaardQ geschreeven heefQ ."
s) Ned . HisQ., XII. 520 .
3)
XII . 519,520 ; XI V . 602 . Henrik de GrooQe, 95 . (uiQg . 1 7 0 4) .
*)

XXIV. io87 .
IX . 359 .
XX . 855 .
') Henrik de GrooQe, 95 . (uiQg . 1704) .
e)
„
, 26
;
Ned . HisQ ., XII . 515 .
11
11
11
11
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de Blaise de Monluc, Marechal de France, ou
sonQ decriQs les CombaQs, RenconQres, Escarmouches, BaQailles, Sieges eQ auQre faiQs de
guerre signales, ou iQ s'esQ Qrouve depuis Pan
1521 jusqu'en 1572"')
NieQ enkel gedrukQe werken, ook onuiQgegeven geschrifQen heefQ HoofQ voor de Nederlandsche HisQorian
gebezigd . In de eersQe plaaQs komQ hier in aanmerking
heQ hoogsQ belangrijke werk van den Frieschen sQaaQsman en rechQsgeleerde Joachim Hopperus (15281576), ,Recueil eQ Memorial des Qroubles des
Pays-Bas d u Roy", in 1566 en 6 7 opgesQeld, doch
eersQ in 1743 door Hoynck van PapendrechQ, in heQ
2e deel zijner AnalecQa Belgica, uiQgegeven .
UiQ de brieven blijkQ, daQ HoofQ Qwijfelde of heQ boekje
werkelijk van Hopperus was . Ik haalde boven reeds de
plaaQs aan, waar hij spreekQ van ,onzen Walschen schrijver, by zy Hopperus ofQ een ander" 2) . Den 3den SepQ.
1634 schreef hij aan Baek : „De Ridder Gondj, ResidenQ
van den grooQen HarQogh in Vrankrijk, hier [Qe Muiden] zijnde meQ mijnen swaegher BarQeloQQj, verzochQ my
aenwijzing, om in Franchojs de besQe berichQing Qo moghen
vinden van den oorspronk onzer beroerQen . Ik zeid' hem
van 'Q geschreven boexken, daQ men houdQ voor 'Q werk
van Hopperus : daQ jk heQ had, maer 'Q AmsQerdam, ende
overzulx hem quaelijk daer aen helpen kon ; maer daQ
UE. geen' swaerigheiQ maeken zoude, 'Q haere hem Qo
leenen voor luQQel daeghen . Zoo 'Q van UE . gevorderQ
worQ, my zal vrundschap zijn, daQ ITE . hem believe" 3) .
DaQ de in heQ najaar van 1635 geplaaQsQe brief, waar in
HoofQ ronduiQ spreekQ van heQ ,Fransche boekjen van
')

Henrik de GrooQe, 5 (ed . 1704) ; Ned . HisQ., I. 12 .
~) HoofQs Brieven, II . 202 (N°. 344) . Cf. boven, b1z. 67 .
3)
„
, III . 2 (N o . 495) .
11
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Hopperus daQ aengenoomen was Qo beQeren", uiQ 1629
dagQeekenQ heb ik reeds aangeQoond ') : deze kan dus
nieQ als bewijs dienen, daQ zijn Qwijfel aan beQ auQeurschap van Hopperus was opgeheven . UiQ de beide laaQsQe
brieven blijkQ, daQ zoowel HoofQ als Baek in beQ beziQ
waren van een exemplaar . De UQrechQsche universiQeiQsbiblioQheek beziQ Qwee afschrifQen, een volledig en een
fragmenQarisch, haar onlangs geschonken door den beer
Mr. J. A . GroQhe en van HoofQ afkomsQig . HeQ volledige
afschrifQ is veel beQer en nauwkeuriger dan daQ, waarnaar
Hoynck van PapendrechQ in 1743 en WauQers in 1858
hunne uiQgaven bezorgden : in eene bijlage achQer diQ
werk gevoegd, kom ik op de afwijkingen, die beQ verQoonQ, Qerug . HeQ bevaQ ook een vervolg, heQwelk eveneens in beQ fragmenQarische afschrifQ voorkomQ, daQ, QoQ
Qhen Qijd onbekend, in 1892 door prof. R. Fruin in de
,,Bijdragen en Mededeelingen van beQ HisQorisch GenooQschap, gevesQigd Qo UQrechQ", is uiQgegeven 2), meQ bijvoeging van eenige belangrijke mededeelingen, omQrenQ de
geschiedenis van Hopperus' werk, daQ oorspronkelijk in
beQ Spaansch was opgesQeld . MeQ de vraag, of diQ vervolg door Hopperus zelven is geschreven, heb ik mij
hier nieQ bezig Qo houden . HoofQ heefQ er minder aan
onQleend, dan aan beQ Recueil, waQ Qrouwens uiQ den
aard van beQ bijvoegsel volgQ, daar beQ meer eene beschouwing over, dan eene beschrijving van de gebeurQenissen bevaQ . UiQ beQ andere gedeelQe daarenQegen is zeer
veel bijna leQQerlijk in de HisQorian overgenomen, gelijk
ik in beQ volgende hoofdsQuk zal aanQoonen . Nergens
heefQ HoofQ beQ echQer genoemd .
Hoe hij en Baek aan een afschrifQ kwamen, is mij
onbekend. Wagenaar schrijfQ : „[HoofQ] hadQ beQ, veelligQ,
') HoofQs Brieven, III. 70 (N°. 547) . Cf. boven, b1z . 23 aanQ. 3 .
') Bijdragen en Mededeelingen, enz ., XIII. p . ir5 vv.

77
bekoomen, uiQ handen van zynen vriend, Kornelis van
der Mijle, wiens Vaders Broeder, ook Kornelis genoemd,
meQ eene DogQer van Hopperus, gehuwd geweesQ was" ') .
Onmogelijk is deze gissing nieQ, doch er is wel ieQs Qegen
in Qo brengen . In een brief van 19 Febr . 1630 riep HoofQ
de medewerking van WyQz in, om „zekere[n] brief van
konink Philips aen wijlen Prins Wellem van Oranjen,
meQ eighene hanQ geschreven", van van der Mijle Qer Teen
Qo onQvangen 2 ). De eigenaar wilde echQer blijkbaar diQ
sQuk nieQ gaarne uiQ handen geven, waQ HoofQ, vijf weken
laQer, deed schrijven : „De Heer van der Mylen heefQ
grooQ gelijk my meQ den gemeenen voeQ Qo meeQen,
gemerkQ mijne zorgvuldigheiQ om vrienden in gelijke
zaken Qo voldoen, van zijne Ed . nojQ beproefQ, ende
konsQ is der lieden aen Qo zien, waQ zy in den boesem
voeren. Des ick de gelegenheiQ afwachQende, my in zijne
gunsQe onderQussen gebieden wil" 8 ) . Toen deze brief
geschreven werd, 24 MaarQ 1630, had hij dus nog nieQs
van van der Myle in gebruik gehad. Den 23sQen OcQober
daaraanvolgende, verzochQ hij Baek, bij diensQ komsQ in
den Haag, nieQ Qo vergeQen zijne „gebiedenis aen den H .
van der Mijle, QzampQ heQ afschrijven van dien brief van
konings Philips eigene handQ aen den Heer Prinsse Willem hoogh ged ." 4). Een half jaar laQer, Qoen Baek weer
naar 's Hage moesQ, heeQ heQ nogmaals : , Voorshands en
heb daer anders nieQ als gebiedenis aan de HH . WyQz,
van der Mijle, Huighens, &c, Qo doen, ende daQ UE .
gelieve aen dien Spaenschen brief Qo gedenken" 5 ) . UiQ
diQ alles blijkQ duidelijk, daQ van der Myle nieQ gaarne
ieQs waQ in zijn beziQ was, uiQ handen gaf, hoewel ik aan
')

Wagenaar, Vad . HisQorie, D1 . VI, Voorrede, b 1z . VI .
4) HoofQs Brieven, II, 4 (N° . 225) .
3)
II . 8 (N°, 228) .
`)
II, 128 (N°, 292) .
II . 145 (N °. 307) .
°)
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den anderen kanQ moeQ herinneren, daQ, gelijk ik reeds
vroeger opmerkQe, HoofQ omsQreeks den Qijd van heQ laaQsQ
aangehaalde schrijven, Burgundius waarschijnlijk van van
der Myle Qer Teen had') . HeQ afschrifQ van. Hopperus echQer,
had hij veel vroeger noodig, daar de HisQorian, in heQ
begin van 1631, reeds QoQ aan de komsQ van Alva
waren gevorderd 2 ), waarover eersQ in heQ vervolg op heQ
Recueil wordQ gesproken . Is bovendien mijne gissing juisQ,
daQ HoofQ reeds in 1629 over 'Q boekje van Hopperus
spreekQ, dan leverQ deze Qijdsbepaling een bezwaar op
Qegen de ondersQelling, daQ hij heQ handschrifQ door van
der Myle had bekomen . Doch reeds Qo veel over eene
zaak van zoo weinig belang .
Eenmaal worden de g e den k s c h rifQ e n van L a ur e n s J a c o b s z o o n R e a e 1 in de HisQorian genoemd 8) .
UiQ de vergelijking meQ BrandQ, die ze in zijne HisQorie
der ReformaQie Qelkens aanhaalQ, blijkQ echQer, daQ HoofQ
er zeer veel uiQ heefQ gepuQ . Vooral voor de jaren 1566
en 67 bevaQQen zij veel merkwaardigs ; BrandQ ciQeerQ
heQ laaQsQ, fol . 1oib. 4 ). Waar zij gebleven zijn, is helaas
onbekend 5) . De vriendschap, die Qusschen HoofQ en de
familie Reael besQond, verklaarQ voldoende, hoe gene
ze kon raadplegen .
Meermalen vinden wij de „G e d e n k e n i s s e n" van
Roger W i 11 i a m s aangehaald 6) . Bij heQ verhaal van de
nederlaag der Qroepen, die in 1572 Bergen poogden Qo onQzeQQen, schrijfQ HoofQ : „ik heb 'Q meesQe lichQ geschepQ uiQ
den Ridder Roger Wiljams, krysman in hoogher eere gehouden onder de Engelschen ; wiens gedenkschrifQen my Qer
')

Zie boven, blz . 66 .

„ , „ 41 .
2) „
S) Ned . HisQ., IV . 139 .
`) BrandQ, HisQ . der Ref., I. 459 .
°) Cf Qer Gouw, Geschiedenis van AmsQerdam, VI . 28 . nooQ 2,
s) Ned . HisQ ., IV. 143 ; VI. 263 ; VII . 268, 274 ; IX . 347 .
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gunsQe verQaalQ zyn door den Heere Jakob WyQz, oppersQen
wachQmeesQer, en HoofQ van den KrysraadQ der vereenighde
Nederlanden, Eedelman op pen en rappier beyde loffelyk
afgerechQ" ') . De uiQdrukking „my Qer gunsQe verQaalQ"
is hier min nauwkeurig : eersQ nadaQ WyQz heQ werkje
in onze Qaal had overgebrachQ, vernam HoofQ, daQ heQ
besQond. Wij zien diQ uiQ een brief van den 8 Mei 1631 .
Waarschijnlijk was de verQaling zoek geraakQ en had
WyQz aan HoofQ gevraagd, of deze haar soms onder
zijne papieren had . HoofQs anQwoord luidde : ,Aengaende 'Q geschreven Boek, verQaelQ ujQ heQ Engelsch,
en hebbe mijns weQens nojQ eenen Sr . Roger Wiljams,
den schrijver, hooren noemen, veel min yeQs van zijn
werk gezien, ende waer my leedQ alzoo verzuimel
gevonden Qo worden, voorneemelijk jeghens UE . GesQr .
Dies heb op 'Q beanQwoorden van den haren van gisQeren,
nieQ konnen sloffen, Qen einde UEd . GesQr . zich des Qo
eerder bedenken moghe, aen wien zy 'Q voorz . Boek geleenQ hebbe. WanQ dewijl 'Q van den A . B . C. onzes
krijshandels melQ, zoude mijn deel aan 'Q verlies rekenen, zoo 'Q faelde Qer handQ Qo keeren" 2) .
Ik noem diQ geschrifQ onder de onuiQgegeven sQukken,
omdaQ HoofQ de verQaling in handschrifQ gebruikQe . HeQ
oorspronkelijke had in Engeland, in 1618, heQ lichQ gezien,
onder den QiQel : ,The acQions of Qhe Low CounQries .
WriQQen by Sir Roger Williams, knighQ . London, prinQed
by Humfrey Lownes" (133 p. 4°) . In deze eeuw werd
door den Heer J . T . Bodel Nyenhuis de verQaling gevonden ,in 'Q NederlanQs overgeseQ door J . W.", en door
hem in 1864, onder de werken van heQ HisQorisch GenooQschap Qo UQrechQ, uiQgegeven . De gissing van prof.
Fruin en den uiQgever, daQ meQ J . W . bedoeld wordQ
')

Ned, HisQ ., VI, 263 .
)
9 HoofQs Brieven, II . 148 (N°, 309),

8o
Jacob WyQz, is ongeQwijfeld juisQ . HeQ verhaal loopQ van
1567-1574 .

DaQ HoofQ ook andere sQukken van WyQz onQving, zien
wij uiQ een brief van hem van 24 MaarQ 1630, waar heQ
beeQ : ,GrooQelijx heefQ my UEd . GesQr . schrijven van den
Xden dezer begunsQighQ, meQ overbrengen van zoo een
sQuk gehaelQ als ujQ den brandQ, ende oorspronkelijk gekoomen ujQ een ervarene handQ, die, over Q' werk geweesQ
zijnde, 'Q zelve zoo bescheidelijk heefQ konnen openen Qen
gronde Qoe, ende als van sQuk QoQ sQuk onQleden . Diergelijke aenQekeningen waeren de rechQe peillooden, om
meQ kennis Qo bezeilen de zee, daer jck my in begeven
heb . HeQ gaeQ bier by Qo rugge, nieQ zoo ras als jck wel
wenschQe, maer als my moghelijk geweesQ is, heQ Qo doen
ujQschrijven door eenen verQrouwden vriendQ" ') . Welk
sQuk hier bedoeld wordQ, is naQuurlijk nieQ uiQ Qo maken .
UiQ denzelfden brief blijkQ, daQ WyQz hem voor de „b eraedsredenen van den Ridder Veer over den
s l a g h van V l a e n d e r e n, in Fransche Qaele", naar
Huygens had verwezen, van wien hij ze dan ook weldra Qer leen onQving, meQ de bijvoeging daQ ze nieQ
geheel onparQijdig waren 2) . Daar HoofQ zijne HisQorian
zoo ver nieQ volQooide, bleef heQ sQuk ongebruikQ . HeQ
is opgenomen onder de ,AuQhenQyke sQukken", achQer
heQ 4e sQuk van Bors Ned . Oorl ., uiQg . 1684 a) . Terzelfder plaaQse vindQ men ook een „R e 1 a e s van h e Q
gepasseerde van den Jaere 1566 en 67 in AmsQerdam", van de hand van Adriaen Pauw . Vol-

')

HoofQs Brieven, II . 7 (No. 228 .)
9)
„
„ , II . 8 (N°. 228) ; 5 (N° . 225) ; 9 (N° . 229) ; 10
(N °. 230) ; II (N ° 231) .
') Men zie over diQ verhaal de opmerkingen van prof. R . Fruin, „de
Slag bij NieuwpoorQ", in de Bijdragen voor Vaderl . Gesch . en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, V . b1z . 65, 's Gravenh . 1868 .
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gens Qer Gouw heefQ HoofQ diQ nieQ gekend ; onder de
van den DrosQ afkomsQige sQukken, door Mr. J. A.
GroQhe in 1888 aan heQ GemeenQe-Archief Qo AmsQerdam geschonken, bevindQ zich echQer een fragmenQ van
diQ geschrifQ. Ik wensch hier nieQ Qo beslissen . Nog wordQ
onder de bedoelde sQukken op genoemd Archief, een
aanzienlijk fragmenQ eener kroniek bewaard, aangeduid
als ,Verhaal van den Kerkelijken QoesQand van
AmsQerdam, beginnende meQ 1542 en handelende breedvoerig over de gebeurQenissen van
1566" . HeQ sQuk loopQ QoQ 1578 . HoofQ heefQ heQ o . a .
gebruikQ voor heQ verhaal van de zaak van den schouQ
Bardes . Bovendien vindQ men er enkele kleine fragmenQen,
over de maanden Aug . QoQ Dec. 1566 en Nov. en Dec .
1577, eener andere kroniek .
UiQ een brief van 19 Dec. 1631, aan „den H. GeraerQ
van ZanQen, GecommiQQeerde RaedQ", een der vierenQwinQig rechQers van OldenbarnevelQ, zien wij, daQ HoofQ zich
moeiQe gaf om inzage Qo krij gen van de nagelaQen g e d e n ks c h r i fQ e n van den in 1629 overleden Raadpensionaris van
Holland, AnQ h o n i s D u y c k . De pogingen, die hij daarQoe
aanwendde, schenen echQer nieQ meQ goeden uiQslag bekroond
Qo worden : de bedoelde plaaQs luidQ Qen minsQe : „'Q Geen
UE. van d'uiQersQe wille des Heeren Dujks vermeldQ, drijfQ
my wel QoQ de vreeze, noch nieQ QoQ de wanhoop Qoe .
'Q Is nieQ nieuw, daQ zoodaene persoonaedjen hunnen gedenkenissen verbieden meQ hun lijk ujQ Qo gaen : maer
zelden daQ zy die Qer eeuwighe duisQernis verwijzen . Zijn
Ed. zal misschien haere gevankenis aen eenigh geQal van jaeren gebonden hebben ; die of konnen loopen, eer zy my Qo
sQaede zullen komen . NieQQemin zoo UE . achQer den slagh
van Vlaenderen, zoo bescheidelijk, zelfs nae's VelQheeren
oordeel beschreven, ofQ eenighe andere sQukken derzelve
weeQ Qo raeken, zal achQen daQ jck mijn geluk ende UE .
vriendschap Qo danken heb ; gemerkQ d'onzekerheiQ van 'Q
6
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geheel Qo verwerven" 1 ) . DaQ HoofQ laQer deze sQukken
geheel of gedeelQelijk in handen heefQ gekregen blijkQ
nieQ ; daar ze over de krijgsbedrijven van prins MauriQs
gedurende de jaren 1591 -1602 handelden, konden ze hem
Qrouwens voor heQ deel der HisQorian, daQ hij mochQ volQooien, nieQ van nuQ zijn . Wagenaar was meQ heQ besQaan
dezer gedenkschrifQen bekend ; hij zegQ daQ Bor er zich
van bediend heefQ, en daQ ze, naar hem berichQ was, berusQQen onder den AmsQerdamschen BurgemeesQer PieQer
Rendorp 2). In 1862 is heQ journaal van AnQhonis Duyck
op lasQ van heQ deparQemenQ van Oorlog, uiQgegeven, meQ
inleiding en aanQeekeningen door Lodewijk Mulder 3) .
UiQ een QweeQal in heQ LaQijn gesQelde brieven aan
Gerard SQaekmans, van 19 Mei en 15 Juli 1633, zien
wij daQ HoofQ gaarne inzage had gehad van een werk van
dezen Frieschen Raadsheer, daQ handelde ,de v e s Q i g i i s
B e 11 i B e 1 gi c i" . SQaekmans schijnQ als reden, waarom hij
diQ verzoek afsloeg, opgegeven Qo hebben, daQ zijn geschrifQ
,,necdum omnibus numeris absoluQum" was . Nog den 5den
Aug. 1640 schrijfQ HoofQ : "moghQe mij leezing van 'Q opgespeurde door UEd . gebeuren" "). WaQ er van diQ geschrifQ is geworden, is mij onbekend .
Ik achQ heQ nieQ onwaarschijnlijk, daQ HoofQ bij zijne
beschrijving van den moord Qo Naarden een manuscripQ
voor zich had . Men vindQ in den ,Oorspronck ende
1 ) HoofQs Brieven, II . 220 (No. 362) .
a) Wagenaar, Vaderl . HisQ., XI . 112, aanQ . Hoe Wagenaar kan schrijven : „Op deeze GedenkschrifQen, schynQ HoofQ Qo zien, in zyne Brieven
No . 314 bl. 254 [ed. Huydec.], meldende daQ de Heer Duik, by uiQersQen
wil, gelasQ hadQ, dezelven, voor alQoos, Qo verdonkeren", zal wel niemand
duidelijk zijn . HoofQ zegQ diQ volsQrekQ nieQ .
") Cf. de Beoordeeling van heQ journaal van Duyck door L . Mulder,
door prof. R . Fruin, in de Gids, 1862 I . 913, en de anQicriQiek door den uiQgever, II. Bijblad.
*) HoofQs Brieven, II . 309 (No. 425) ; 319 (No . 433) ; III . 362 (No . 759).
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VoorQgang der Nederlandscher BeroerQen . . . VVQ verscheyden so geschreven, als gedrucQe Copyen by een gesQelQ", door ds. Joannes Gysius (Q 1652, als predikanQ Qo
SQreefkerk), op blz . 480-492 der DelfQsche uiQgave van
1626'), een "CorQ HisQorisch verhael van de MoorQ
ende desQrucQie der SQadQ Naerden", daQblijkbaar
nieQ van de hand van Gysius zelven is : alQhans op blz. 486
leesQ men : "Een Craem-vrouwe genaemQ MargrieQe ClaesdochQer, Huysvrouwe van den genen die dese HisQorie
heefQ beschreven, die maer eenen dagh van kinde oudQ
was, hebben sy blooQs voeQs sonder Cousen en Schoenen,
alleene aen hebbende een Onder-rocxken sonder gekleed
Qo zijn, meQ haer KindQ van eenen dagh ende noch een
van omQrenQ ander-halff jaer, vanden bedde uyQ de SQadQ
gejaeghQ, ende doen verQrecken" . MeQ „den genen die dese
HisQorie heefQ beschreven",kan naQuurlijk nieQ Gysius bedoeld
zijn, die in 1572 hoogsQens zelf een zuigeling zal geweesQ zijn ;
doch wie is dan de schrijver? HeQ anQwoord op deze vraag
geefQ ons Bor, die de kraamvrouw aanduidQ als de "huisvrouwe van PieQer AerQz", wiens wonderlijke redding hij
ons ook verhaalQ 2 ) . Deze PieQer AerQz. heefQ dus zijne
herinneringen op schrifQ gesQeld : ook Bor schijnQ een
afschrifQ onder de oogen Qo hebben gehad . HoofQ, die
ook over de mishandelde vrouw spreekQ 8), heefQ zijne berichQen nieQ uiQ Bor ; waQ reeds daaruiQ blijkQ, daQ hij,
evenals Gysius, de vrouw naar Huizen, nieQ, zooals Bor,
naar Bussum, laaQ vluchQen . De mogelijkheid besQaaQ, daQ
hij heQ boek van Gysius kende, doch ik achQ diQ nieQ
waarschijnlijk, daar hij dan allichQ ook de uiQvoerige
mededeelingen, die men daarin vindQ over heQ ongelukkig
') Men zie over Ghysius' werk : de Wind, BiblioQheek der Ned . Geschiedschrijvers, blz . 328 vv, en vooral, blz . 571 vv ., over zijne verhouding
QoQ ErnesQus Eremundus .
a) Bor, Ned. Oorl ., VI, 306 (of I . 419).
s) Ned. HisQ ., VII. 294.
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loQ van MonQigny in Spanje (blz . 409 vv.), zou hebben opgenomen . Bij de nauwe beQrekking, waarin hij door zijn
ambQ QoQ Naarden sQond, was hij zeer goed in de gelegenheid zelf een afschrifQ van heQ verhaal van PieQer
AerQz. Qo bekomen .
Ook over Haarlems beleg kreeg hij inlichQingen uiQ
geschreven aanQeekeningen : hij spreekQ alQhans van „d ag h
b o e k e n Qo Qhen Qyde gehouden", die hij had ingezien ').
Bij heQ schrijven van zijne Vaderlandsche HisQorie was
Wagenaar in de gelegenheid Qo raadplegen een ,uiQQrekseluiQeen Almanach van Gaspar van Vosbergen,
geschreeven meQ de hand van den HisQorieschryver HoofQ" 2 ) .
VerderhaalQhij een „exQracQ uiQ eene Memorie van
G. van V o s b e r g e n . M. S ." aan, waarin eene bijzon
derheid over de verhouding van Anjou en Koningin
ElisabeQh vermeld wordQ, die HoofQ ook mededeelQ 8), doch
die overigens nergens elders voorkomQ, zoodaQ ook diQ sQuk
aan onzen schrijver bekend schijnQ geweesQ Qo zijn . Ook beroepQ zich Wagenaar, bij zijn verhaal van de onderhandelingen Qo Plessis 1es Tours in SepQ. 15 80, waarbij van Vosberghen een der afgevaardigden was, op „e e n e x Q r acQ u i Q
heQ RaporQ der Ambass . M . S." 4 ),QerwijlHoofQover
deze onderhandelingen heQzelfde, alleen ieQs uiQvoeriger en
nauwkeuriger meldQ . Ik vermoed daarom daQ, behalve heQ
uiQQreksel van den Almanach, ook heQ exQracQ uiQ de Memo-rie van v. Vosberghen en uiQ heQ RapporQ der gedepuQeerden, van HoofQ afkomsQig waren en daQ diQ de , dierbaere
blaederen" zijn, waarover hij spreekQ in een schrijven aan
Casper van Vosberghen, 13 Dec . 1640, als over „zoo waerd
eenen schaQ, die, nae 'Q verloop van een honderQ jaeren, meQ
')

Ned . HisQ ., VIII . 340 .
9) Wagenaar, Vad . HisQ . VII. 428, aanQ.
9)
1 .1., 420 . Cf. Ned . HisQ ., XVIII . 799 .
4)
1 .1., 403 . Cf.
„
11 , XVII . 745 vv .
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eerbiedigher oogh van de beminners des vaderlands, zal
aenschouwQ worden, dan een der oudsQe en konsQighsQe
beelden van Rome" ') ; drie dagen laQer noemQ hij deze
„de papieren van den handel eerQijds geslooQen meQ den
HarQoghe van Anjou" 2 ). Hoe Wagenaar aan deze sQukken kwam, is mij onbekend . HeQ RapporQ is uiQgegeven
door Gachard, naar eene copie in heQ sQaaQsarchief Qo
Brugge, als Qoevoegsel aan heQ vierde deel van de ,Correspondance de Guillaume le TaciQurne", Qerwijl een aanQal documenQen, die de afgevaardigden er hadden ingevoegd, doch die door Gachard waren weggelaQen, Qhans
gedrukQ zijn in heQ 3e Deel van de „DocumenQs concernanQ les relaQions enQre le Duc d'Anjou eQ les Pays-Bas
(1576-1583), publies par P . L. Muller eQ Alph. Diegerick,
(Werken v. h . HisQ. Gen. Qo UQrechQ, 1891) .
De bespreking van de van v. Vosberghen afkomsQige
papieren brachQ mij geleidelijk van de onuiQgegevene op de
auQhenQieke sQukken en officieele bescheiden . Ook daarvan
QrachQQe HoofQ voor zijn werk zooveel mogelijk nuQ Qo Qrekken ; hij spaarde geene moeiQe om ze machQig Qo worden .
EersQ een woord over de reeds in zijn Qijd gedrukQe
officieele sQukken, waarvan hij gebruik gemaakQ heefQ.
HoofQ heefQ bij zijn verhaal van de mislukQe onderhandelingen Qo Keulen, in 1579, blijkbaar gekend de „A c Q e n
Van den Vredehandel gheschieQ Qo Colen, enz . . .
ToQ Leyden, By Charles Silvius, ghesworen Drucker der SQaQen slanQs van Holland . M.D.LXXXI.
Door bevel van de SQaQen van HollanQ" . DiQ blijkQ
o. a . reeds daaruiQ, daQ hij melding maakQ van de bezwaren door
de gezanQen van Keizer Rudolf Qegen de geloofsbrieven
der Nederlandsche afgevaardigden ingebrachQ 3), waQ men
bij geen enkelen anderen schrijver vindQ, zoodaQ WageHoofQs Brieven, IV . 2 (No . 776) .
IV. 4 (No . 778) .
e)
11
,
8j Ned . HisQ., XV . 642 .

3}
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naar zich dan ook op HoofQ beroepQ'), doch onQleend is
aan de bedoelde AcQen 2) ; Qerwijl hij ook de arQikelen
van de verzoening Qusschen den Koning en de Waalsche
gewesQen uiQvoerig opgeefQ, zooals deze definiQief zijn
vasQgesQeld 3), waarvoor Bor, die een laQer gewijzigd concepQ mededeelQ, verwijsQ naar „de acQen van den vredehandel QoQ Colen, pag . 272 QoQ 282" °) . Ook de A p o l ogie van den Prins van Oranje Qegen den ban van
Filips II, kende hij, zooals zij gedrukQ was ; hij heefQ
alQhans den daarachQer gevoegden brief van den
Koning aan Or anje, van i Aug . 1566, „Q' zyner
plaaQse gesQelQ" 5) .
Aan OldenbarnevelQs RemonsQranQie van 20
April 1618, aan de SQaQen van Holland, zijn een paar
mededeelingen over heQ Qijdvak van LeicesQer onQleend,
waarop ik laQer Qerugkom . De brief van Aldegonde aan
Caspar Heidanus, over maaQregelen Qegen de Wederdoopers,
die HoofQ gedeelQelijk heefQ afgedrukQ 6), is verQaald uiQ
de, in 1617 door BerQius in heQ lichQ gegeven, „I 11 u s Q r i u m
') Wagenaar, Vad. HisQ ., VII . 28o . Ook bij zijn verder verslag der
onderhandelingen verwijsQ Wagenaar meermalen naar HoofQ ; de AcQen kende
hij nieQ.
') AcQen, blz . 18 vv. De Hollandsche uiQgave is eene verQaling van de
LaQijnsche, die in 1580 Qo Leiden ,apud Andream SchulQenum" verschenen
was, waar men de bedoelde bezwaren op pag . 15 vindQ . Verder besQaaQ er
nog eene LaQijnsche uiQgave, Qo AnQwerpen, „ex Officina ChrisQophori PlanQini, M.D .LXXX", die zich van de beide eersQgenoemde onderscheidQ doordaQ zij nieQ in 4 ° , maar in 8 ° is, nieQ is opgedragen aan MaQQhias en geene
aanQeekeningen bevaQ ; men vindQ er daarenQegen een brief van de keizerlijke
gezanQen aan den raad van AnQwerpen, meQ heQ anQwoord, die nieQ in de
andere uiQgaven voorkomen, benevens eene laaQsQe insQrucQie voor de Nederl .
afgevaardigden, die wel in den Holl . doch nieQ in den LaQ. druk Qo Leiden
is opgenomen, en door HoofQ is gekend .
$) Ned . HisQ., XV . 661 vv .
*) Bor, Ned. Oorl ., XIII . 136 (II . 98, ed . 168o) .
5) Ned. HisQ., III. 96 . Cf. XVII . 742 .
°) ,,
,, , XII . 501 .
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eQ clarorum virorum EpisQolae selecQiores,
superiore saeculo scripQae, vel a Belgis, vel
ad Belgos, QribuQae in cenQurias duas" '). UiQ
een paar brieven aan Baek, uiQ 1630, zien wij daQ deze
hem enkele oude p l a k k a Q e n had verschafQ 2).
Liever nog dan op gedrukQe, ging HoofQ op geschreven
auQhenQieke bescheiden af. Was hij er Qoe in de gelegenheid, dan vergeleek hij de gedrukQe sQukken meQ heQ
oorspronkelijke : in een brief van 13 Aug . 163o alQhans,
verzoekQ hij Baek een afschrifQ Qo maken van sQukken,
welke hij ,Qegens Bor vergeleken" en daarbij "eenigh
verschil van verlank [belang] gespeurQ" had') . Men kan
zich dan ook voorsQellen, hoezeer hem de bekrompenheid
der AmsQerdamsche BurgemeesQers heefQ gegriefd, die
hem den Qoegang QoQ de archieven der sQad hadden geweigerd, zoodaQ hem, naar hij, 22 Jan . 1634, aan WyQz
klaagQ, "nieQ en heefQ moghen gebeuren, 'Q geen de H .H.
SQaeQen van UjQrechQ zoo mildelijk aan PieQer Bor, bij
openbaer schrifQelijk bescheidQ, gegunQ hebben" ; zelfs nieQ
"op aenbodQ van eedQ om Qo swijghen, waQ Burgermren .
Qo heelen dochQ" ') . De nieQ zeer geesQige opmerking, die
dr. JonckbloeQ naar aanleiding der laaQsQe woorden maakQ,
"zij hebben zich waarschijnlijk afgevraagd, waarQoe 'Q hem
dan moesQ dienen" $), pleiQ de lichQschuwe BurgemeesQers
waarlijk nieQ vrij . Toch heefQ HoofQ bij heQ verhaal van
feiQen, die op zijne geboorQesQad beQrekking hebben, nog
enkele officieele sQukken kunnen raadplegen : eenmaal,
waar heQ geldQ een proces van den Raad der BeroerQen
Qegen den magisQraaQ van AmsQerdam, beroepQ hij zich
') EpisQ. selecQ. cenQ., II. 755 . Ook bij BrandQ, HisQ . der Ref.,
vindQ men heQ schrijven .
') HoofQs Brieven, II . 18 (N°. 234) ; 26 (N° . 237).
8)

`)
')

II . 52 (N ( . 250) .
VV. (N°. 456) .

11

11

,

„

„

, II . 352

Dr. JonckbloeQ, Gesch. der Ned . LeQQerk.8,

III. 364,

aanQ.

6.

I . 588,

88
alQhans op ,d'ouwde papieren deezer sQadQ" ').
Onder de door Mr. J. A. GroQhe aan heQ GemeenQe-Archief Qo AmsQerdam geschonken sQukken, vindQ men nog
een „RequesQ van de burgemeesQers van AmsQerdam, houdende verzoek om de namen Qo
hebben van hen, die eerQijds zekere remonsQranQie meQ veel aanhangende arQikelen Qegen
de regenQen der sQad hebben overgegeven .
MeQ Qwee aposQillen in margine, waarbij diQ
verzoek wordQ gedifficulQeerd" ; waarop HoofQ
zinspeelQ in de Ned . HisQ., II. 65 2) . Verder bevinden zich
daaronder een drieQal RequesQen van den SchouQ
PieQer PieQersz ., wegens heQ verkoopen van
huizen en goederen der ,rebellen en voorQv l u c h Q i g e n", uiQ Nov. en Dec . 1567, waarvan ik in de
HisQorian echQer geene melding vind gemaakQ . Ook over de
zaak van den ongelukkigen schouQ Willem Dirksz. Bardes
heefQ HoofQ eenige officieele sQukken geraadpleegd 3) ; in de
HisQorien spreekQ hij over drie b r i e v e n, beQrekking
hebbende op diQ geval, van ChrisQ i a a n d e W a a r d Q,
,,Raadsheer en 's Kaizars Algemeine Versorgher" 4),
waarover ook in een paar brieven aan Baek, uiQ Aug .
163o, gehandeld wordQ S).
Boven S ), Qoen ik de vraag besprak hoe HoofQ aan heQ
afschrifQ van Hopperus' Recueil kwam, is reeds gewezen
op de moeiQe, die hij zich gaf om afschrifQ Qo bekomen
van een brief van Filips aan Prins Willem, die
1) Ned. HisQ., IV . 165 .
') ,Deez' [de WeQhouders] hielden hefQigh aan om de Qeykenaars Qo
weQen . Dan 'Q moghQ hun nooyQ gebeuren ." Cf. echQer Qer Gouw, Geschiedenis van AmsQerdam, VI . 57 .
8) Ter Gouw, Q . a . p . VI. 233 .
`) Ned. HisQ ., II . 59.
6) HoofQs Brieven, II . 51 (N °. 249) en 55 (N °. 251) .
°) Zie b1z . 77 .
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in heQ beziQ was van Cornelis van der Myle . Ik vermoed
daQ diQ heQ schrijven was van 18 Februari 1561, waarvan HoofQ verklaarQ, daQ hij heQ zelf gezien had '). Den
31sQen Juli 1630, zond hij aan Baek, meQ verzoek om een
afschrifQ, „Qwee s m e e k s c hr i f Q e n aen den P r i n s W ill e m ho . ged ., ende Qwee b r i e v e n, d'eene van R e inouQ, d'ander van Henrik van Brederode aen den
SchouQ" 2) ; of deze sQukken eenig nuQ hebben opgeleverd
voor de HisQorian, is mij nieQ gebleken . Nog spreekQ hij
in heQ werk zelf van ,zeekren brief, geschreeven van
N i eve 1 d Q en V a 1 k", afgevaardigden der SQaQen naar
Engeland, van 8 Dec . 1586 3) .
Ook bij heQ sQadhouderlijk hof, wendde HoofQ
pogingen aan, om inzage Qo verkrijgen van officieele
sQukken. In een brief van 5 Mei 1631, dankQ hij Baek,
die heQ een of ander voor hem in den Haag verrichQ
had, en schrijfQ verder : ,Geloove wel, daQ mijn verblijf
aldaer, voor een' wijle, nieQ dan oorbaer wezeh kon . Heb
my ook wel ingebeeldQ, daQ onder 's Prinsen papieren
veel Qo vinden zij, ende zonderling heQ verQoogh bij zijn
Doorl . Ho . ged., in den jaere 1566, noopende de swaerigheden van Qhen QijdQ ende 'Q beQeren derzelve, ingesQelQ,
'Q welk jck ujQ Bor speure in 'Q Fransch geschreven Qo
zijn geweesQ, ende vermoede by hem onvolslaeghen Qo
zijn . Zulx daer van al gedachQ had den H . Huighens,
by geleghenheiQ, Qo spreken . . . Nu zeiQ my UEd., daQ
by den lasQ aenneemQ van alles Qo doorzien, 'Q welk my
van d'eene zijde zeer verlichQen, en van d'andere weder
grooQelijx verplichQen zal" 4) . Ten opzichQe van heQ bedoelde
,,verQoogh" werden HoofQs verwachQingen QeleurgesQeld
hij geefQ alQhans heQ sQuk, eenigszins verkorQ en in meer
')

Ned . HisQ ., I. 33 .

e) HoofQs, Brieven, II . 43 (N ° . 2 45) .
') Ned . HisQ., XXV. I125 .
') HoofQs Brieven, II . 146 (N° . 308) .
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zuivere Qaal, geheel naar Bor '), doch in de oraQio recQa .
HeQ oorspronkelijke is Qo vinden in Groens Archives 2) .
Ik meen verder Qo mogen ondersQellen daQ Huygens in
heQ geheel zijne belofQe nieQ heefQ gehouden, eene meening,
die zich grondQ op een QweeQal brieven, bijna vier jaren
laQer, in heQ begin van 1635, geschreven. Den 31 en Januari
van daQ jaar, schrijfQ HoofQ op deemoedigen Qoon aan
Huygens : ,wijders, mijn heere, hoop ik, daQ UEd . gesQr.. . .
gelieven zal. . . . my Qoe Qo laeQen komen de brieven berusQende
onder zijn' VorsQl . Doorl ., volghends haere genaede om 'Q
arme maxel mijner hisQorian meQ Qhen rijkdoom van sQoffe
Qo verheerlijken . Ik sQae nu haesQ Qo Qreden in 'Q jaer
1578 ; maer alsoo de wandel van Don Johan in den jaere
1577 zeer vreemQ geweesQ, en de waere worQel zijns Qoelegs
swaerlijk nae Qo delven is, zonder ingesQorQen zeghen van
openbaering van boven, zoo wenschQ' jk wel de brieven,
Qen minsQe op daQ sQuk slaende van 'Q selfsQe jaer 1577
voor eersQ voor oghen Qo zien . Is 'Q daQ jk daer yeQs ujQ
scheppe, zal nochQans daerom nieQ my, maer de geenen,
van ende door wien jk heQ scheppe, voor scheppers van
heQ deel werx houden, ende my op 'Q hooghsQe versierQ
meQ de gloorye zulker QoelichQingen" 3) . Huygens had dus
')Ned . HisQ ., III . 115-118 . BOY, Ned . Oorl., III . 92, 93 (of I. 131-133) .
') Archives de la Maison d'Or . Nass., bare Serie, II . 429 . Gr . v . Pr .
zegQ : „I1 y a 4 exemplaires de ce Discours aux Archives . Deux ne differenQ
presque pas ; c'esQ d'apres eux que nous donnons le QexQe . Les deux auQres,
que nous designerons par les leQQres C eQ D, senQ des brouillons . . . . Bor,
qui en donne une QraducQion a peu pres conforme au M . S . C, aura Qrouve
ce documenQ dans les Archives des EQaQs d'UQrechQ, oii iQ avoiQ un libre acces ."
Hoe Green kon schrijven, daQ Bor zijne verQaling „a peu pres conforme au M .
S. C" geefQ, begrijp ik nieQ . Bij heQ nagaan van de afwijkingen die C verQoonQ,
bleek mij, daQ Bor zich Qelkens aan den in de Archives afgedrukQen QeksQ
houdQ ; slechQs eenmaal, waar deze „doubQe" en C . ,crainQe" heefQ, verQaalQ
Bor ,vreze", een woord daQ Qrouwens ook „doubQe" kan weergeven . Aan
heQ einde van heQ sQuk wijkQ C . belangrijk af, doch Bor volgQ de lezing
van den genoemden QeksQ, die bij C. in margine wordQ gevonden.
$) HoofQs Brieven, III . 25 (N ° . 514) .
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aan HoofQ inzage van onder den Prins berusQende brieven
beloofd : uiQ een schrijven van 21 Febr . 1635 leid ik of
daQ heQ hem nieQ mogelijk was zijne belofQe na Qo komen,
omdaQ Frederik Hendrik bezwaren maakQe : heQ nieQ zeer
duidelijk begin van den brief luidQ namelijk aldus : "Wel
laeQ jk my voorsQaen zoo veel Qo weeQen, als daQ de wighQighe dingen beeQer van bovenen nae beneden, volghends
de weQ des hemels, dan van ondren opwaerQs gaen . Ende
als jk in diQ sQuk een keQQer waer, zoo zoud' jk echQer
een mensch blijven, ende denken Qegens de menschlijkheiQ
Qo zondighen, indien 'Q by mijn schuldQ Qoequaem, daQ ujQ
de bron der VorsQl . genaede opborrelde yeQ weersmaekelijx voor de GodQheiQ van den oorspronk des zelven :
geen dujzenQ ponden 's jaers zullen (verQrouw jk) mijn
gemoedQ meQ wroeghing zulk eener ondankbaerheiQ beswaeren" . Daarop vervolgQ hij : „'Q Opzoeken der ouwde
brieven is geen' ononQgaenbaere noodQ . HeefQ UEd. GesQr.
my des aengeboden, zy is nojQ, daQ my gedenkQ, daerop
beslaeghen [bij handslag verplichQ] . Al had jk haer ook
schoon by 'Q woordQ gevaQ, zoo zoude my echQer die
milQheiQ verplichQen, om uwer Ed . GesQ. moeQen [Qijd] en
moejQe quijQ Qo schelden') ." UiQ deze woorden volgQ m . i.,
daQ heQ Huygens nieQ mogelijk was aan HoofQ inzage der
gewenschQe sQukken Qo verleenen . Ook kan ik uiQ de
beschrijving zelve, die HoofQ van heQ Qijdvak van don
Juan geefQ, nieQ afleiden, daQ hij uiQ bijzondere bronnen
heefQ kunnen puQQen . In denzelfden brief verzochQ de
schrijver Huygens eens bij van der Myle Qo willen informeeren, of deze soms nog , eenighe papieren, diensQig QoQ
lanQaerne onzer HisQorian" bezaQ .
Nog vindQ men een korQ briefje van HoofQ aan „den
Heere GeeraerdQ Schaep Simonszoon, OudQburgherm . ende RaedQ der sQadQ AmsQerdam", gedag')

HoofQs Brieven, III . 27 (N°. 516) .
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Qeekend 19 Jan . 1641, waarin hij dezen dankQ voor de
leening van papieren, die hem ,misschien geen' vruchQelooze, gewislijk een lusQighe Les gegeeven" hadden') . Of
deze beQrekking hadden op de HisQorien, is naQuurlijk nieQ
uiQ Qo maken . Vroeger sprak ik reeds van d s . K. E eve rw y n "=), die hem sQukken verschafQe, welke bij een nieuwen
druk van zijn werk van diensQ konden zijn 3) . Eindelijk
worde nog vermeld, daQ HoofQ, den 2 i sQen Juni 1645, den
Raadsheer George DoubleQ meQ ,harQgrondighe
dankzegging" eenige hem door dezen ,verQrouwde panden"
Qerugzond waaruiQ hij ,eenighe gedenkenissen" had geQooghen" ") . Ook diQ kan zien op papieren, die voor de
geschiedenis van belang waren . Meer heb ik over heQ
gebruik, daQ HoofQ van officieele sQukken heefQ gemaakQ,
nieQ kunnen opsporen .
Alvorens van de schrifQelijke bronnen der Nederlandsche HisQorian of Qo sQappen, zij bier nog herinnerd, daQ
HoofQ eenmaal, bij heQ verhaal van de belegering van
Neuss, gewag maakQ van ,vier verscheide k a arQ e n ofQ
prinQ en van 'Q beleg" 1) ; Qerwijl hij in een zijner brieven
verklaarQ, aangaande een door de Spanjaarden voor Haarlem gebezigd belegeringswerkQuig, daQ hij "heQ maxel
daer of in Q e e k e n i n g gevonden [had] by zekeren plaeQsnijder QoQ Haerlem" e) .
NieQ minder moeiQe dan voor heQ verzamelen van geschrif') HoofQs Brieven IV. ii (N ° . 869) .
a) Deze was een kleinzoon van Villiers, den hofprediker van Willem I,
en in 1643 Waalsch predikanQ Qo Gouda . In de lijsQ der Waalsche predikanQen, die de formulieren van eenigheid hebben onderQeekend (in : „La
Confession de Foy des Eglises Reform6es des Pais Bas, eQc ., Leide 1769),
vindQ men op heQ jaar 1627 : „Charles Everwyn premi6remenQ MinisQre
a Bresques A ° 1624, eQ depuis a Ardenbourg." (p. 121) .
') HoofQs Brieven, IV . 112 (N °. 869) . Cf. boven b1z . 53 .
')
„
„ , IV . 186 (N ° . 922) .
°) Ned. HisQ ., XXIV . 1087 .
6) HoofQs Brieven, II. 389 (N°. 483) .

93
Qen, gaf HoofQ zich om over de gebeurQenissen, die hij
beschreef, mondelinge inlichQingen Qo bekomen van verQrouwbare personen, die of zelf ooggeQuigen geweesQ of
meQ ooggeQuigen bekend waren . WaQ hij zelf beleefd
had kwam hem voor heQ gedeelQe van zijn werk, daQ hij
volQooid heefQ, nieQ van pas ; slechQs kan hij ons enkele
flauwe herinneringen uiQ zijn jeugd meQ beQrekking QoQ
heQ Qijdvak van LeicesQer mededeelen . Over heQ eersQe
bezoek van dezen landvoogd Qo AmsQerdam in 1586,
verQelQ hij heQ een en ander, daQ hij aanduidQ als „'Q gewighQigsQe, daQ my van Qhen QydQ, hoewel uiQ vloQQende
geruchQen en gissingen, is voorgekoomen, ende nu 'Q mynen
gedachQe, onder 'Q bespieghelen dier geschiedenissen indauwQ", „laaQende eenen ydre zyn vonnis vry oover de
waarschynlykheiQ der zaken" ') . Ook herinnerQ hij zich
uiQ heQ volgend jaar, Qoen hij „in [z]yn zeevende jaar
ging" heQ versje, volgens Bilderdijk een ,belachelijk
rijmQjen," daQ gelezen werd „in een geschilderQ bard, aan
'Q beneedensQe der RaadQhuispuye" 2) . Nog verhaalQ hij,
hoe hij in 1599, Qo VeneQie, don ChrisQoffel den jongsQen .
zoon van don AnQonio, den preQendenQ voor den PorQugeeschen Qroon, gezien had 3) .
Onder de personen, bij wie HoofQ inlichQingen won,
komen naQuurlijk in de eersQe plaaQs zijne familieleden
in aanmerking . Zijn vader was, Qoen hij zich aan heQ
schrijven der HisQorian zeQQe, sinds Qwee jaren overleden ;
vandaar, daQ men, gelijk ik reeds vroeger opmerkQe,
slechQs Qwee malen eene mededeeling meQ heQ gezag
van dezen ouden RegenQ gesQaafd vindQ `) . Op heQ geQui
gems van Ar n o u Q van E rp, „een man van onbesprooken' oprechQigheiQ, en vaader van ChrisQina, vrouwe van
') Ned . HisQ., XXVI. 1198 .
l)

„

„

XXVI . 1196 .

XVII . 759 .
s) Zie boven, b1z . 12 .
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ooverweeghende deughd en vernufQ, die by aan my in
eersQen huwelyke besQeedQ heefQ" '), naar HoofQ zich uiQdrukQ, rusQ heQ verhaal hoe een monnik, op heQ
hooren van heQ gekerm der Qen vure gedoemde marQelaren, heQ onmenschelijke woord sprak : ,hoorQ hoe zingen
ze, zouden ze ook dansen?"
Dezelfde ArnouQ van Erp had wel eens verQeld, hoe
zijne grooQmoeder, bij de Spaansche Furie Qo AnQwerpen,
den dood gevonden had ; vandaar, daQ HoofQ zijn zwager
Baek verzochQ hiernaar en naar andere omsQandigheden,
onderzoek Qo doen, bij juffr . moeder van Erp, Oom
d e W a e 1" en bij „een makelaer, genoemQ 1' H e r miQe,
[z]ijner huisvrouwe eenighzins in maeghschap besQaende" 2) .
HeQ verhaal van den dood zijner grooQmoeder en de rampen,
die hare familie Qroffen, is dan ook in de HisQorian opgenomen 3) ; meer bijzonderheden, die nieQ elders voorkomen,
schijnen nieQ QoQ HoofQs kennis Qo zijn gekomen ; hij had
bijvoorbeeld gevraagd naar de namen van heQ bruidspaar,
welks droevig loQ Bor beschrijfQ, doch ook in zijn verhaal
vindQ men deze nieQ. SlechQs ednmaal beroepQ hij zich
nog op een berichQ „van goede handQ", beQreffende de
laffe houding der DuiQsche Qroepen Qo AnQwerpen 4).
Verscheidene malen 5 ) noemQ HoofQ als zegsman S i m o n
d e Ryk, of d e R y k e . Hij was de zoon van Jacob
Simonsz . de Ryk, die door zijn huwelijk meQ MargrieQe,
de dochQer van Niklaas [Willemszoon] HoofQ 6), een
behuwdneef van HoofQs vader was . HoofQ duidQ hem aan,
als ,RaadQ der SQadQ AmsQerdam" : op de lijsQen der
RegenQen vindQ men een Siinon de Ryck van der GragQ
1) Ned . HisQ ., V . 185 .
2) HoofQs Brieven, II . 368, 369, 37 0 , 372 .
9) Ned. HisQ., XI . 472, 473 .
XI . 47 1 .
°)
V . 180 ; VI . 236 ; XIV . 6o5 ; XVI . 699 .
6)
VI . zz8 .
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genoemd, als lid der vroedschap sinds 1627 '), en als
Schepen in 1628 en 1630 2 ) . Dezelfde naam komQ van
1632-1648 jaarlijks onder de leden der Weeskamer
voor 3) ; behoorQ deze evenzeer aan den genoemde, dan
moeQ hij een zeer hoogen leefQijd bereikQ hebben, daar
hij, naar HoofQs berichQen, in 158o reeds volwassen was') .
In den bekenden onderschepQen brief van van Reygersberghe, waarin deze zijn zwager de GrooQ, kennis gaf
van de omzeQQing der AmsQerdamsche regeering, wordQ
de keuze van de Ryk in de Vroedschap „een grooQen
slagh", Qen voordeele nl. der RemonsQranQschgezinden,
genoemd . „De Rycke", heeQ heQ verder, "is couragieus,
onQzieQ geen GemeenQe, heefQ langhe Jaren de SoldaQen
beQaelQ, die pock seer van hem dependeren" 5 ) .
Van dezen Simon de Ryk is afkomsQig al waQ wij
van Jacob Simonsz . de Ryk weQen, voor wiens heldendaden de Nederlandsche HisQorien de eenige bron zijn,
waQ Bilderdijk gelegenheid heefQ gegeven om HoofQ Qo
verwijQen, daQ hij „zijn geschiedenis geschreven heefQ, om
er een sQuk van kunsQige welsprekendheid van Qo maken,
en de daden naar de phrases, en nieQ de phrases naar
de daden geschikQ heefQ, en heQ aarQig vond, van zijn
naasQbesQaande en sQadgenooQ eens een soorQ van een
held Qo maken" 6) . HeQ valQ nieQ Qo loochenen, daQ de persoon van de Rijk door HoofQ wel ieQwaQ Qo veel op den
voorgrond wordQ geschoven : Qerwijl men bij Bor, van
MeQeren, le PeQiQ, en anderen Qernauwernood zijn naam vindQ
genoemd, speelde hij, volgens de Nederlandsche HisQorian, Qo Brielle, Vlissingen, Veere en Zierikzee een
') Wagenaar, AmsQerdam, enz ., III . 358 .
2)
11

.

11

,

11

,

s)
11

,

11

,

III . 34 1 .
III . 383, 384 .

*) Ned, HisQ., V. 18o .
`) AiQzema, Saken van SQaeQ en Oorlogh, II . 375 ( e d . in 4 ° )
e) Bilderdi;k, Geschiedenis des Vaderlands, VI . 127 .
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hoofdrol. De waarheid zal hier wel in heQ midden liggen .
Een schoonzoon van de Ryk, A b s o l o n N i c o l a i '),
nam, Qijdens heQ beleg van AnQwerpen, in 1585, als vrijwilliger deel aan den Qweeden aanval der SQaaQsche
Qroepen op den KouwensQeinschen dijk. ,UiQ verhaal van
deezen mynen neeve," verklaarQ HoofQ, ,zyn door eenen
Qweeden verscheide bezonderheeden deezer QoghQ QoQ myn'
kennis gekoomen" 2) . HeQ vermoeden ligQ voor de hand,
daQ de hier bedoelde Qusschenpersoon, Nicolai's zwager,
Simon de Ryk was .
Op eene mededeeling van zijn neef de Ryk, ,ujQ
monde van den ouwden Hasselaer", beQ beleg van
Haarlem beQreffende, beroepQ HoofQ zich in een brief
aan WyQz 3) . Deze PieQer Dirxzoon Hasselaer,
broederszoon van Kenau Simons, die op achQQienjarigen leefQijd heQ beleg meemaakQe en zich roemvol onderscheidde, wordQ ook eef paar malen in de
HisQorian als zegsman genoemd 4 ) . Bepaald meQ heQ oog
op diQ werk heefQ de schrijver hem nieQ kunnen raadplegen,
daar hij reeds in 1616 was gesQorven ; waQ over hem zelven
in de HisQorian voorkomQ, vindQ men ook in de LykklachQ, die HoofQ bij zijn overlijden dichQQe 5) . Zijn zoon
PieQer, laQer herhaaldelijk BurgemeesQer van AmsQerdam,
huwde in SepQember i 6o8 meQ HoofQs zusQer Aegje .
Op gezag van PieQer Janszoon HoofQ, die een
poos aan heQ •h of van Keizer Rudolf II verQoefd heefQ,
wordQ ons een woord van dezen VorsQ medegedeeld, over
heQ rechQ, daQ hij op de Nederlanden meende Qo hebben S) .
') Of in gewoon Hollandsch : Absolon Claesz . Hij was gehuwd meQ
CrieQje de Ryk, die na zijn dood herQrouwde meQ Jan van Hoorn (dezelfde
die in 1633 Admiraal der W .-I . Compagnie was?) .
a)
3)
')
b)

Ned . HisQ., XXII. 1004 .
HoofQs Brieven, II . 389 (N ° . 483) .
Ned . HisQ., VIII. 312, 314 . Zie ook VIII . 325 .
GedichQen van P . C . HoofQ, I . 156 .
°) Ned . HisQ ., XIII . 566 .
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Ook van zijne vrienden QrachQQe HoofQ zooveel mogelijk
inlichQingen Qo verkrijgen . Wij zagen reeds, . hoe hij zijn
werk aan verschillende personen Qoezond, meQ verzoek,
waQ verkeerd was Qo verbeQeren . Hier worde verder vermeld hoe S a m u e l CosQ e r, de sQichQer der NederduiQsche
Academie, hem „eenige bezonderheiQ", aangaande den
slag bij Heiligerlee, .,verrekende". "Zijn vader z .g. ", schrijfQ
HoofQ, 29 Juli 1631, aan Baek, ,heefQ ze helpen winnen ;
ende was my yeQs in de heughenis blijven hanghen, daQ
jck, in mijn kinQsheiQ, ujQ hem gehoorQ had" ') . Misschien
is de bedoelde "bezonderheiQ", beQ voeren der leuze ,Nu
of NooiQ" ') : ik vond alQhans bij geen der schrijvers, die
ik kon naslaan, diQ vermeld ; wel de woorden ,Recuperare
auQ Mori" .
In SepQember 1633 werd Baek verzochQ eens Qo informeeren bij ,Monsr. Brasser . . . wanneer 'Q geweesQ is,
ende hoe dikmaels, daQ zijner E . moeder ofQ moeye QoQ
DelfQ alle haere ringen en kleinoodjens overgaf, QoQ vervalling van 's gemeenen lands lasQen : ende ofQ zijner E .
ook noch andere vrouwen bekenQ zijn, die zich gelijkerwijze gequeQen hebben" 3) . MeQ Monsr . Brasser wordQ
bedoeld J o o s Q Brass e r, een der voornaamsQe AmsQerdamsche RemonsQranQen') . Nadere inlichQingen van belang
schijnQ HoofQ echQer nieQ Qo hebben onQvangen : alQhans
men leesQ in de HisQorian enkel, daQ, Qoen men voor beQ
onQzeQ van Leiden f 12o .ooo noodig had, ,eenighe van de
QreflyksQe vrouwen (daaronder de gemaalinne van GoodevaerQ Brasser, BurghermeesQer QoQ DelfQ) al haer sieraadQ
van ringen en keeQenen, als aan 's vaaderlands goeden
Engel Qen offer braghQen. Ende .'Q zelfsQe is haar, Qen

') HoofQs Brieven, II . 191 (N °. 335) .
9) Ned, HisQ ., V. 177 .
°) HoofQs Brieven, II . 338 (N °. 449) . Cf, II, 345 (N °. 45 2) .
~) BrandQ, HisQorie der ReformaQie, IV . 858 .
7
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minsQe QoQ Qweemaals gebeurQ" 1 ) . Een ander maal, 15
Mei 1631, richQQe HoofQ heQ volgende verzoek aan Baek :
„Ick wilde wel, daQ UE . . . . vernaeme ofQ Diego de Spinosa,
InquisiQor Majoor, Qhen men zeiQ heQ oorlogh aengeraeden
Qo hebben, . . . dezelve man is, die nae Cardinael werQ, en
'Q uiQverkoorendsQe kaerQjen [gunsQeling] des Konings" 2 ) .
Hoe zijn zwager diQ moesQ onderzoeken, blijkQ nieQ . In
de HisQorien vindQ men de vraag, zooals Qrouwens juisQ
is, bevesQigend beanQwoord 3) . WaQ daar verder over den
val van Spinosa voorkomQ, leesQ men ook bij SQrada 4) .
Ook naar bijzonderheden aangaande heQ Geus-worden
van AmsQerdam, in 1578, verzochQ HoofQ zijn zwager onderzoekQo doen,bij ,[zij ne] moeder, Cornelis van Campen, ofQ andre o u d e l uj de n" ; hij noemde hem verder nog
,,den H. S c h e p e n P o l ; zeker koorendraegher, Jan
J a n s z o o n, in de wandeling Z u j p u i Q, en den H. van
V r y e n e s, Den OQQer, Qo weQen d'ouwde" '). Zelf won
HoofQ hier en daar inlichQingen over vroegere AmsQerdamsche QoesQanden in ; zoo kwam hij in Juli 1630 uiQ
Muiden over , om „GrieQe ProosQen Qo vraeghen nae den
QijdQ van 'Q ombrengen van geele Fy", en vernam van deze,
,,daQ heQ in 'Q jar 1558 geschiedQ zoude zijn, ende zy lange
gevangen zaQ" s), een geQuigenis, daQ echQer in de HisQorian
nieQ is overgenomen, waar de QerechQsQelling der beruchQe
vrouw, op „den derden van BloeimaandQ des jaars 1561,
nae sQyl van den hoove" is gesQeld') . GrieQe ProosQen
is MargareQa PieQers ProosQen, weduwe van W .
Appelman, die Qoen Qer Qijd woonde „op den Nieuwen
')

Ned . HisQ., IX. 380. .
a) HoofQs Brieven, II. 1 5 2 (N'- 311) .
8) Ned . HisQ., IV . j58 .
`) SQrada, de Bello Belgico, Dec . I., Lib . III . 88 (ed . 1651) .
6 ) HoofQs Brieven, III . 35 (N°. 522) . Cf. III . 36 (N°. 523) .
"
6)
, II . 41 (N° . 2 45) .
Ned . HisQ ., II . 61 .
11

')
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Dijk, by 'Q GraevesQraeQjen in den Engel" '), en op wie
HoofQ laQer een grafschrifQ dichQQe 2) . UiQ "een' v r o u w,
die in SchouQ Willem Dirxzoons hujs gewoonQ"
had, hoopQe HoofQ evenzeer, ,Qer geleghener QijQ yeQs Qo
scheppen" 3 ) . Ook voor heQ verhaal van de vreemde krankheid, die in 1566 de AmsQerdamsche weezen aanQasQQe,
beroepQ hij zich op ,verscheide geloofwaardige o o ghg e Q u i g h e n, Roomsche, Onroomsche" ') ; Qerwijl, over
waQ in 1568 Qo AmsQerdam gebeurde, ,verscheiden'
ou wd e l u i d e n" ') hem ieQs verQelden . Eene bijzonderheid
over LeicesQers houding Qo AmsQerdam, vernam hij van
Hendrik Laurenszoon Spiegel, die haar weer
van BarQholQ KromhouQ, in 1587 ,SQeedehouder oover
een vendel", had') .
Als HoofQ den maarschalk Biron vrijspreekQ van de
beschuldiging, daQ hij deel had aan de verraderlijke plannen van Anjou, zegQ hij, daQ Biro n s d o c h Q e r hem had
verhaald „hoe haar vaader nieQ dan een snofken daaraf
vernam, en den Prins van Oranje waarschuwde" ') . ,DaQ
in deeze Quyghenis meer waarheiQs dan zuchQs geweesQ
zy", nam onze schrijver QerechQ aan, blijkens eene memorie van den Prins zelven aan Graaf Jan van Nassau $) .
Waar hij de dochQer van Biron onQmoeQ heefQ, is mij
onbekend . In zijne „Reis-heuchenis", noemQ hij onder de
,,noQable personen", die hij in Frankrijk, waar hij zich van
Februari QoQ in heQ begin van Juli 1599 had opgehouden,
gezien had, ook ,Madamoiselle de Byron" ') ; doch heQ is
')

HoofQs Brieven, II . 23 (N ° . 237) .
e) GedichQen van P . C . HoofQ, I . 338 .
3) HoofQs Brieven, II . 41 (N° . 2 45) .
`) Ned . HisQ ., III . 9i .
, V. 1 94•
XXVI . 1200 .
XIX. 843 .
')
8) Groen v. PrinsQerer, Archives eQc ., 1iere Serie, VIII. 222 .
9) Reis-heuchenis, in HoofQs Brieven, II . 423 .
6)
")
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nieQ uiQ Qo maken of hij deze dame Qoen gesproken heefQ .
Van H uy g en s onQving HoofQ breedvoerige mededeelingen over de bekende misleiding van den Spaanschen
gezanQ Qo Londen, waarin diens vader de hand had gehad,
in 1581'), die hem in sQaaQ sQelden, zijn verhaal ,onQrenQ
zevenmaals zoo lang" Qo maken, als heQ oorspronkelijk was) .
Herhaaldelijk zegQ onze schrijver, daQ personen, die op
de hoogQe van een of ander feiQ waren, hem dienaangaande inlichQingen verschafQ hebben, zonder daQ hij deze
personen nader aanduidQ . Zoo geefQ hij een omsQandig
verhaal aangaande een mislukQ plan om AnQwerpen Qo
verrassen, in 1574, aangezien beQ hem was ,gebeurQ,
daaraf klaarder kennis Qo bekoomen 1), eene kennis, die hij
waarschijnlijk had opgedaan, bij de ., o o g h g eQ u i g h e n",
welke laQer in den Haag bevriend waren meQ den gewezen griffier MarQini, die een voorname rol bij den aanslag
had vervuld 4). „Ik ben zeeker van den man, die
zeyde : zoo zouw men een poorQ inneemen," schrijfQ
HoofQ, als hij verhaalQ hoe Anjou, den 17 a°° Mei 1583,
de KipdorppoorQ Qo AnQwerpen uiQreed, om zijn roekeloozen aanslag op die sQad Qo plegen 5). „O u w de
i u i d e n" hadden hem nog eene bijzonderheid verhaald,
over een briefje, daQ, na beQ bedwingen der Fransche Furie,
onder de papieren van Qhen HerQog gevonden was S).
,,Van g o e d e n k a n Q", had hij kennis bekomen van
een waardeerend woord door Prins Willem over Maximiliaan II, na den dood van dezen Keizer, geuiQ ') . Een
') HoofQs Brieven, III .
°)

„

„

193 vv . (N° . 645) . Cf. III. 192 (N°. 644) .
, III. 201 (N°. 648) . Ned . HisQ . XVIII. 777 vv . Zie

boven, b1z . 35 .
') Ned . HisQ ., X. 404 .
X . 407 .
„
XIX. 849.
„
XX . 855 .
„
XI. 460.
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,,personaadjen van Qreflykenaanzien en geloofw a a rd i gh e iQ", deelde hem eene bijzonderheid over den
slag bij Gemblours mede I) . Over eene poging, die Parma
in 1582 deed om heQ SQaaQsche leger bij GenQ Qo overvallen,
kreeg hij inhichQingen van ,,e en en, die 'er zich onQrenQ
v o n d" 2) ; misschien was zijn berichQgever wel Simon de
Ryk, wiens vader in 1578 WachQmeesQer Qo GenQ was ~,
en die in 1580 ,neevens den Hopman zijnen vader, in
krysdiensQ" was') . Bij heQ verhaal van de inneming van
beQ sloQ Woude, bij Bergen op Zoom, door Biron in
:5 8 3, geefQ hij eene lezing, die afwijkQ van de voorsQelling van andere schrijvers, op gezag van „een d e r be1 e g g e r e n, wiens Quyhgenis quaalyk Qo wraaken waare" 5) .
Zoo verQelde hem ook „e e n o o g h geQ u i gh" een Qreurig
sQaalQje van de wijze, waarop in 1587 de wolven in heQ
onQvolkQe BrabanQ en Vlaanderen huis hielden r') .
MeQ de opmerking, daQ HoofQ, als van sQomme geQuigen, gewag kon maken van den ring, dien de Spaansche
ingenieur Pacieco, bij zijne gevangenneming Qo Vlissingen,
aan de Ryk had overgegeven, en die „door gaaf van zynen
zoon Simon de Ryk, alQhans onder [hem] berusQ[Qe]" '),
en van „de rechQe duym", hem ,by geval Qer handQ gekoomen", van heQ sQandbeeld, daQ Alva voor zichzelven had
opgerichQ 8), en daQ bij de slechQing der ciQadel van AnQwerpen, den 28 8`, " AugusQus 1577, ,erghens in een hoek"
gevonden, door de bevolking vernield was), sluiQ ik diQ
')

Ned. HisQ ., XIII . 558 .
XIX . 822 .
XIII . 571 ; XIV . 605 .
*)
V. 18o.
XX. 874 .
")
e)
„ , XXVI, 1198 .
VI . 236 .
8)
„
, VI. 224 . HoofQ heefQ een zesregelig versje op dezen duim
gemaakQ ; Ged . van P . C . HoofQ, I . 350 .
8) Ned . HisQ ., XII. 530.
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overzichQ van de bronnen, die den schrijver der Nederlandsche HisQorian Qen diensQe hebben gesQaan . Men zal
meQ mij den indruk hebben gekregen, daQ de verdiensQe
van HoofQs werk in diQ opzichQ vooral daarin besQaaQ, daQ
een aanQal vreemde en minder bekende geschrifQen er
voor zijn geraadpleegd, en de schrijver de berichQen,
welke hij daar vond, meQ die onzer Nederlandsche bronnen heefQ vergeleken . Officieele sQukken heefQ hij, in spijQ
van de moeiQe, die hij zich gaf, slechQs weinig kunnen
gebruiken . GewichQig zijn de mededeelingen, die hij van
ooggeQuigen en anderen onQving, over beQ algemeen nieQ .
Als bron voor onze geschiedenis, neemQ HoofQ dan ook,
naasQ Bor, van MeQeren en van Reyd, slechQs een bescheiden plaaQs in .

VIJFDE HOOFDSTUK .
Hoe HoofQ zijne bronnen gebruikQe .

Aan de opgave der bronnen, waaruiQ HoofQ bij heQ opsQellen zijner Nederlandsche HisQorian puQQe, sluiQ zich geleidelijk heQ onderzoek aan, naar de wijze waarop hij ze heefQ
gebruikQ . Hierover wensch ik in diQ hoofdsQuk Qo handelen .
In de eersQe plaaQs zij opgemerkQ, daQ de schrijver der
Nederlandsche HisQorian, zeer QoQ ongerief van den lezer,
die van zijn werk sQudie wenschQ Qo maken, slechQs zelden
zijne bronnen uiQdrukkelijk noemQ . Is diQ reeds Qo beQreuren
waar HoofQ uiQ gedrukQe werken puQ, daar heQ zoeken
naar den schrijver aan wien hij zijn berichQ onQleende
vaak zeer veel Qijd roofQ, nog meer is heQ Qo bejammeren,
wanneer blijkQ daQ de overlevering van een of ander feiQ
enkel bij hem gevonden wordQ . Hoe gaarne zouden wij
dan den grond kennen, waarop zijne mededeelingen rusQen ;
doch meesQal blijfQ ons verlangen onbevredigd . Ter veronQschuldiging van HoofQs verzuim kan echQer aangevoerd
worden, daQ hij in diQ opzichQ handelde in den geesQ zijner
voorbeelden, de Ouden : ook de geschiedschrijvers der
oudheid noemen zelden hunne bronnen ; eene geregelde
opgave onQbreekQ bij hen geheel . De laQere schrijvers, en
ook HoofQs QijdgenooQen, gaan aan heQzelfde euvel mank :
van MeQeren noch Bor, SQrada noch GroQius achQen heQ
noodig Qelkens opgave Qo doen van hun zegsman . GeeraerdQ
BrandQ is de eersQe Hollandsche geschiedschrijver, wien
de lof QoekomQ de conQroleering van zijn verhaal zijnen
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lezers gemakkelijk Qo hebben gemaakQ ; op den kanQ vindQ
men in zijne HisQorie der ReformaQie, voorQdurend de
bronnen vermeld, waaruiQ hij heefQ gepuQ . Al is HoofQ
dus Qo veronQschuldigen, Qo beQreuren blijfQ beQ daQ een
schrijver, wiens werk misschien meer nog dan daQ van eenig
ander der oudere geschiedschrijvers van onzen opsQand,
eene compilaQie kan genoemd worden, bijna geheel over
zijne bronnen zwijgQ .
In de Qweede plaaQs wensch ik er op Qo wijzen, daQ,
wanneer men er in geslaagd is de bron Qo onQdekken,
waarvan HoofQ zich bediend heefQ, beQ dikwijls blijkQ daQ
hij nieQ alleen de mededeeling van beQ feiQ, aan zijn voorganger onQleend heefQ, maar zelfs diens woorden leQQerlijk
of bijna leQQerlijk heefQ overgenomen . Een paar plaaQsen,
die ik hier afschrijf, mogen deze bewering sQaven . Aan beQ
sloQ van beQ 17e boek der HisQorian, blz . 76o, verhaalQ HoofQ
den dood van den bisschop van Luik, in December 1580 . In
Thuanus' HisQoria sui Qemporis vindQ men heQzelfde feiQ
vermeld, in beQ 71e boek (Pars QuarQa, p . 401, der uiQgave van 16o9). UiQ de vergelijking van beide plaaQsen
blijkQ, hoe HoofQ bijna leQQerlijk Thuanus heefQ verQaald .
THUANUS.

ExQremo demum anno V
Kal . Januar. Gerardus Grosbecus Leodicensium episcopus eQ nuper in collegium
cardinalium coopQaQus decessiQ, vulnere, quod inQer venandum ex scloppeQi icQu
imprudenQer disploso olim
acceperaQ, dum cum AraschoQano duce hospiQe suo
liberalius

genio indulgeQ,

HOOFT.

Op den achQenQwinQighsQen van WinQermaanQ raakQe
GeeraardQ van Groesbeek,
Bisschop van Luik, ende
onlanx Kardinaal geworden,
Q'ooverlyden aan een' wonde,
die, onQfangen Qer jaghQ, door
'Q onvoorzichQigh lossen eener
handQbusse, en geheelQ oover
een' wyle, weeder opbrak,
doordien by, meQ den HarQogh van AarschoQ zynen gasQ,
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forQe aperQo . Quamquam alij
id ad maerorem animi re-

zich Qo zeer vergaQ in 'Q goe
sier maaken : hoewel andren
willen, daQ heQ hem quam

feranQ, ex eo conQracQum,
van verdrieQ, miQs hy, aan
quod homo Philippi parQibus
zyne belofQen van de SpanaddicQus ab Eburonibus suis

jaards meQ geldQ Qo helpen,

hauQ quaquam iQa bene erga

geen quyQen zagh ;

Hispanos affecQis in peQenda

zyn' onderdaanen, die hen

exacQione ad id bellum des-

nerghensnaa zoo wel ver-

QinaQa repulsam QuleraQ : nec

moghQen, hem schaQQing, ver-

proinde Hispanis promissa

zochQ Qo dien einde, gewei-

repraesenQare poQueraQ . Ge-

gherQ hadden. Om zyn' plaaQs

rardo defuncQo sQudiis in

Qo bezeQQen was grooQe sQrij dQ .

deligendo successore cerQa-

Oranje en de SQaaQen gingen

Qum fuiQ. Nam Arausionen-

de Kanoniken, dien 'Q rechQ

sis ac Ordines prensaQionibus

dewyl

der verkiezinge QoekomQ,
meQ smeeken en beweegh-

apud sacri collegij sodaleis,
reedenen aan, om sQemmen
penes quos ius eligendi episcopi esQ, insQabanQ, uQ ea

Qo werven voor den AarQsharQooghe MaQhias, en hem

digniQas in MaQQhiam con-

heuschlyker Qo loozen meQ

ferreQur, praemium pro ac-

diQ loon der bedieninge,

cepQo

adminisQraQione

waarin hij nieQ zonder zwaa-

inuidiosa a se suscepQa bene-

ren ondank der zynen, ge-

ficio relaQuri, quo breui e

Qreeden was, ende nu, zon-

Belgio discessurum honesQius

der zijn hoop Qo bejaaghen,

dimiQQerenQ. Sed Philippi in-

had uiQ Qo scheiden . Maar de

fensi eQ Caesaris conQra pro-

gunsQ des gesQoorden Koo-

prium

ninx, en des Kaizars, die Qee-

in

fraQrem

pugnanQis

graQia praeualuiQ, Qandemque
eorum commendaQione Er-

ghens zyn' eyghen broeder
dong, goldQ meer : zulx eindQlyk, 'Q hunner aanbeveelinge,

nesQus episcopus Frisingensis
ErnsQ, broeder des HarQoghen
Vvilelmi Baioariae ducis fravan Beyere, QoQ deeze waarQer excluso MaQQhia eligiQur.

digheiQ verheeven werd .
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Men zal mij QoesQemmen, daQ ik nieQ Qo veel gezegd
heb ; slechQs door enkele kleine wijzingen wijkQ HoofQ
van Thuanus af . Waar hij ,Eburonibus suis hauQ quaquam iQa bene erga Hispanis affecQis", overzeQ door
„z yn' onderdaanen, die hen [de Spanjaarden] nerghens
naa zoo wel vermoghQen", heefQ hij zelfs over heQ hoofd
gezien, daQ bier diQ „zoo" geen rechQ van besQaan meer
had ; immers ,iQa" in den LaQijnschen QeksQ slaaQ Qerug
op ,homo Philippi parQibus addicQus", eene Qoevoeging
die HoofQ weglieQ .
Een ander voorbeeld kies ik uiQ van Reyds , HisQorie der
NederlanQscher Oorloghen begin ende voorQganck" . In heQ
4e Boek, pag. 125 (ed . 1633), vindQ men daar, na heQ
verhaal van een voor de onzen nadeelig gevechQ Qegen de
Spanjaarden, bij Bozum, in heQ voorjaar van 1585, eene
passage, die HoofQ, in zijn 24e Boek, b1z . 1058, bijna
leQQerlijk heefQ overgenomen .
VAN REYD.

Die nederlaegh geschach
op den rechQen middach,
ende Qer selver uren beginQ
heQ Qo sQof reghenen : Weshalven Taxis Qen Lande hem
uyQ haesQede, nieQ weyniger
als of by selfs gheslagen
ende vluchQich ware, laeQ alle
zijne dooden ligghen, oock
de ghewonnene velQ-sQucken
sQaen, ende daQ hooghe
LanQ over de VaerQ, Qusschen Dockum, Leeuwaerden, Franicker ongherperQ,
daer nochQans de meesQe
rijckdom woonde, sorghende

HOOFT .

Wyders, uiQ heQ veldQ,
waaraf Taxis door de waapenen was meesQer geworden, dreef hem een enkle
sQofreeghen . Deeze, beginnende meQ de neerlaagh,
rechQ op den middagh, joegh
hem zulk een' anxQ aan voor
'Q benarren zyner paarden
door krenking van 'Q ys, daQ
hy, als zelf geslaaghen en
vlughQigh, Qen lande uiQ y1de,
laaQende al zyn' dooden leggen, de verooverde veldQsQukken sQaan, en 'Q hooghe
landQ, oover de vaarQ Qussen Dokkum, Leeuwaarde .
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beQ ijs soude des anderen
daeghs de RuyQerij nieQ overdraghen, 'Q welck eene sonderlinghevoorsieninghe ende
ghenade van GodQ was

en Fraaneker, ongeroerQ') ;
daar nochQans de meesQe
rykdoom gezeeQen was .
Als men Qhans onderzoek
op de gedraaghe schaaden
Daer na informaQie vande deed, bleek daQ die van
Koudum, Molquerum, en
schaden nemende, bevanQWorkum, hebbende sQandQ
men daQ die van Coudum,
gehouden meQ hunne perMolquerum, ende Worckum,
soonen en goederen, inQoehen verlaQende op des vyanQs verlaaQ op 's vyands brieven
Salvegarden, ende daerom van veilighe hoede, meesQ
nieQ vluchQende, de meesQe geplaaghQ en geplonderQ
plonderinghadden gheleden, waaren, en schier al de geende bycansalleghevangene vangens, QoQ driehonderQ Qoe,
over drie honderQ sQerck uyQ uiQ Qhen oordQ gelichQ . WanQ
de voornoemde plaeQsen andren, onvoorzien van dierwaren ; ende d'andere gheen gelyke bescheiden, hadden
Salvegarde hebbende,vluch- zich QydQlyk door gemaakQ,
Qeden QersQonQ, hare beesQen onQbindende hunne beesQen
losbindende, om aen die boy op daQ ze zelve moghQen
blocken selfs Qo gaen eQen . aan de hooyblokken hun
voeder vinden .
Bij nauwkeurige vergelijking blijkQ ook bier, hoe HoofQ
van Reyd heefQ gevolgd : slechQs heefQ hij in beQ begin
eene omzeQQing, Qerwijl hij beQ ook nieQ noodig achQ, zoo
als van Reyd doeQ, Gods hand in de zaak Qo erkennen .
') In de uiQgave der Ned . HisQ . van de hoogleeraren Siegenbeek, Simons
en Capelle, vindQ men bij deze plaaQs aangeQeekend (DI . VII . blz . 3) : ,LaaQende al zyn' dooden leggen de verooverde veldQsQukken sQaan en 'Q hooghe
landQ--ongeroerQ . Deze gansche zinsnede is weder een voorbeeld van uiQmunQenden sQijl . HeQ verhaal is beknopQ en zaakrijk ; de woorden zijn
gelukkig geplaaQsQ, en de QegensQelling van liggen en sQaan, doeQ bier een
levendige werking ." 'Q MaakQ een eenigszins komischen indruk Qo zien, daQ
de lof, die bier HoofQ zoo overvloedig wordQ Qoegezwaaid, feiQelijk aan
van Reyd QoekomQ .
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Deze beide voorbeelden zou ik meQ een grooQ aanQal kunnen vermeerderen, dock zij zijn Qer kenscheQsing voldoende.
Veel Qalrijker zijn -QoQ HoofQs eere moeQ beQ worden gezegd
- de plaaQsen, waar beQ wel duidelijk blijkQ uiQ welke bron
gepuQ is, doch waar Qaal en sQijl beQ oorspronkelijke verre
achQer zich laQen .
Den schrijver een verwijQ er van Qo maken, daQ hij
zijne voorgangers soms nagenoeg leQQerlijk naschreef, zou
onrechQvaardig zijn : hij handelde daarmede geheel in den
geesQ van zijn Qijd . Schreven nieQ de middeleeuwsche
kroniekschrijvers elkaar voorQdurend af? HeefQ nieQ Thuanus
veel uiQ andere geschiedverhalen in zijn werk ingelaschQ ;
bijvoorbeeld, om ons QoQ de Nederlandsche geschiedenis
Qo bepalen, uiQ van MeQeren? Talrijk zijn de plaaQsen
waar HoofQ zelf door BrandQ, en evenzoo door Wagenaar,
nog in de Qweede helfQ der vorige eeuw, leQQerlijk is gevolgd .
De beschuldiging van plagiaaQ zou bier dus ongepasQ zijn .
Op een punQ echQer gaaQ HoofQ m . i . nieQ geheel vrij
uiQ . Boven vermeldde ik, onder de onuiQgegeven sQukken
waarvan hij gebruik maakQe, ook beQ Recueil van Hopperus .
Nu blijkQ uiQ eene nauwkeurige vergelijking van diQ
belangrijk geschrifQ meQ de eersQe drie boeken der HisQorian, daQ de inhoud er van bijna geheel door HoofQ is overgenomen, en sommige gedeelQen nagenoeg leQQerlijk door
hem zijn verQaald . Nergens echQer spreekQ hij van deze bron .
DiQ nu moeQ naar mijne overQuiging Qen sQrengsQe afgekeurd worden . Even goed als hij Qer loops menigen
anderen schrijver, Qhen hij volgde, noemQ, had hij ook in
zijn verhaal de mededeeling kunnen invlechQen, daQ de
aanQeekeningen van Hopperus hem in hooge maQe van
diensQ waren geweesQ . Men werpe mij hier nieQ Qegen, daQ
ik zooeven erkend heb daQ beQ verzwijgen van bronnen
en beQ overnemen van den arbeid van vroegere schrijvers,
overeenkomsQig den QijdgeesQ was : sQeeds is beQ als een
eisch der billijkheid beschouwd, wanneer men een om de
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een of andere reden onuiQgegeven geschrifQ verwerkQe,
diQ Qo vermelden . ToQ sQaving van deze bewering kan ik
wijzen op een der uiQsQekendsQe geschiedschrijvers, die
ons vaderland heefQ bezeQen : Ubbo Emmius bedoel ik .
In een voor zijne Rerum Frisicarum HisQoria geplaaQsQen
brief, zegQ hij, van PonQus HeuQerus : „usus esQ libro manuscripQo sane bono, quem x rr& no8ag sequiQur, eQ ad aliquoQ
paginas conQinuas saepe verbo Qenus exprimiQ, nisi quod
Germanica LaQina reddaQ" . DiQzelfde geldQ van HoofQ,
meQ beQrekking QoQ Hopperus, indien men de laaQsQe woorden leesQ : "nisi quod Franco-Gallica Germanica reddaQ" .
Daarop gispQ Emmius op sQrengen Qoon HeuQerus, daQ deze
den naam van zijn voorganger, Sicke Benninge, nieQ had
vermeld : ,ingenuum enim esQ, per quem profeceris, cujusque opera uQilissima sis usus, ejus nomen eQiam ingenue
profiQeri" ') . DiQ schoone woord had ook HoofQ voor den
geesQ moeQen zweven, dan had hij zeker den naam van
Hopperus nieQ verzwegen . Eenige veronQschuldiging kan
hier misschien de Qwijfel, dien hij, naar ik vroeger heb
opgemerkQ, aangaande den schrijver koesQerde, opleveren .
UiQ de opgave, die ik in eene bijlage hierachQer heb
gevoegd, zieQ men hoeveel HoofQ aan beQ geschrifQ van
Hopperus heefQ onQleend : heQ geheele Recueil bijna is
in de HisQorian opgenomen en dikwijls op den voeQ
gevolgd . Roomsch klinkende en Spaanschgezinde uiQdrukkingen zijn naQuurlijk veranderd, Qerwijl nu en dan
eene opmerking in den QegenovergesQelden geesQ wordQ
ingevlochQen . Soms is de samenhang gewijzigd, en alles
zoo omgezeQ, daQ men Qo nauwernood de bron herkenQ
de scheQs, bijvoorbeeld, van den indruk, dien de berichQen
1)

Ubbo Emmius, EpisQola,

qua

de PonQo HeuQero eQ Hermanno Hamel-

manno sincere judicaQ, vbdr de Rer . Frisic . HisQ . (ongepagineerd) . Cf. de
Wind, a, w ., 196 . De kroniek van Benninge is in 1725 gedeelQelijk uiQgegeven
in de AnalecQa van Brouerius van Nidek, Qerwijl heQ onQbrekende Qo vinden is
in de uiQgave van Mr . J. A. FeiQh, meQ eene inleiding van Dr . P. J. Blok (1887) .
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uiQ de Nederlanden over den beeldensQorm op den Qoenmaals kranken Filips en zijne minisQers maakQen 1), is saamgeQrokken uiQ een vierQal paragraven van Hopperus 2).
Enkele gedeelQen zijn uiQ andere schrijvers aangevuld .
Zoo neemQ HoofQ, na de sQichQing der universiQeiQ Qo
Douay, in 1562, overeenkomsQig heQ Recueil Qo hebben
verhaald 3), uiQ Burgundius de opmerking over, daQ diQ
geschiedde „QoQ kleen genoeghen van de Brabanders,
zierlde Looven geschaapen QoQ zyn ouwde leedigheiQ van
inwoonders Qo keeren" ') . Zoo wordQ van heQ proQesQ der
vier sQeden van BrabanQ, in Januari 1566, Qegen de invoering der besluiQen van heQ Concilie van TrenQe en der
InquisiQie, de korQe inhoud gegeven 5 ), nieQ naar Hopperus,
maar naar heQ oorspronkelijke, Qo vinden bij Bor s) .
Omgekeerd voegQ HoofQ, wanneer hij eene andere bron
volgQ, er soms ieQs uiQ heQ Recueil bij . Waar hij bijv.
naar Bor en van MeQeren verhaalQ, hoe de Landvoogdes bevel gaf QoQ de naleving van 's Konings bevelen
aangaande de TrenQsche besluiQen, heeQ heQ : „De brieven . . . werden aan de Bisschoppen, LandQvooghden
en Raaden gerichQ"') . Bor spreekQ enkel van,, allen Gouverneurs en Raden" 3) ; naar Hopperus, bij wien men
leesQ : ,Evesques, Consaulx eQ bonnes Villes" 3 ), voegde
HoofQ er de Bisschoppen bij .
1) Ned . HisQ., III . 120 .
2) Hopperus, Recueil eQ Memorial, CXXXVIII -CXLI .
")
„
, IV.
*) Ned . HisQ ., I . 23 . Burgundius, HisQ . Belg ., heefQ (I . 44, ed . 1633)
Lovaniensibus poQissimum in deQrimenQum sui inQerpreQanQibus, soliQudinem
urbi rediQurum, in cujus solaQium olim Academia subveneraQ . BrabanQiae
Ordines apud GubernaQricem supplices . . . delegaQos decernunQ in Hispaniam .
") Ned . HisQ ., II . 69,
6) Bor, Ned . Oorl ., I . 26, 27 (of Dl . I . 36 vv .) .
°) Ned . HisQ., II . 63 .
8) Bor, Ned . Oorl., I . 22 (of Dl . I . 32) .
') Hopperus, Recueil, LXXIV .

III

Eenmaal is HoofQ Qen onrechQe van de lezing, die beQ
Recueil biedQ, afgeweken . Hij spreekQ van een brief
van Filips, „voorgeleezen den Raade van SQaaQe door de
LandQvooghdes in WinQermaandQ [i565]", welke den Prins
van Oranje ,grooQelyx onQzeQQe"') . Hopperus zegQ, daQ
diQ in November gebeurde 2 ), en Qerwijl deze als daQum
van den brief „le XVII d'OcQobre 1565" opgeefQ 3), noemQ
HoofQ „den zeevenQienden van SlaghQmaand" 4) . HeQ door
hem gebruikQe handschrifQ heefQ dezelfde lezing als de
uiQgave van Hoynck, die ook meQ de waarheid overeensQemQ ; waQ HoofQ bewogen hebbe ervan of Qo wijken,
weeQ ik nieQ. Eene andere afwijking is gegrond op de
lezing, die beQ handschrifQ, daQ in zijn beziQ was,
geefQ . Volgens HoofQ gaf Filips in 1566 aan de Landvoogdes vergunning om 300o ruiQers en Io .ooo voeQknechQen aan Qo werven 5) . In de uiQgaven van Hoynck van
PapendrechQ en WauQers leesQ men ,deux mil pieQons",
in plaaQs van „dix mil" ')
Men moeQ erkennen, daQ HoofQ, zoowel in beQ overbrengen van diQ in alles behalven fraaien sQijl gesQelde
geschrifQ, als in beQ wedergeven van den zin, uiQsQekend
is geslaagd . Eenmaal echQer heefQ hij eene dwaze fouQ
begaan. Hij verhaalQ ons, hoe de QegensQand van den Raad
van BrabanQ Qegen de InquisiQie, in beQ voorjaar van
1566, „zeer verdrooQ den Raadshoofdman Karel van
Thisnacq en anderen van den Heymelyken Raade" '),
waar Hopperus heefQ : „ce que facha forQ le PresidenQ eQ

') Ned . HisQ ., II . 66 .
') Hopperus, Recueil, LXV .
S)
„
,
„ , LXI .
') Ned . HisQ., 1 . 1 .
III . io8 .
s) Hopperus, Recueil, CXVIII .
') Ned . HisQ., II. 70 .
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ceux du Conseil Prive" 1), en meQ „le PresidenQ" naQuurlijk,
als alQijd, Viglius bedoelQ. Wel was Thisnacq QoQ diens
opvolger benoemd, doch zijne overkomsQ uiQ Spanje lieQ
zich nog eenige jaren wachQen. HoofQ verhaalQ zelf, hoe
hij, nog in Juli 1566, deel nam aan den kabineQsraad in
Spanje 2 ), en maakQ melding van heQ vermoeden, daQ de
Spaansche Raadsheer, die omsQreeks Qhen Qijd aan Oranje
en EgmonQ brieven richQQe, Thisnacq was') . De fouQ is
dus zonneklaar . Op eene andere vergissing is reeds in
de uiQgave van Siegenbeek c .s . gewezen : HoofQ schrijfQ
over de drie raden, die de Landvoogdes Qer zijde sQonden
,,de Heimelyke RaadQ en die van GeldQmiddelen waaren
oudQ, en van Qo vooren meQ ampQluiden voorzien ; die
van SQaaQe nieuwelyx door den Koning opgerechQ" ') .
Hopperus zegQ : „EQ comme les Consaulx Prive eQ des
Finances avoienQ long Qemps auparavanQ esQe ordonnez eQ
esQabliz avec l'ordre qu'y convienQ, eQ desiranQ SadiQQe
MajesQe que celluy d' EsQaQ (esQanQ sy principal) fusQ semblablemenQ furny des personnages principaulx . . . commoiQ
pour conseillers," eQc .') . Hopperus zegQ hier wel, daQ de
Geheime Raad en die van FinanQien ,oudQ" waren, doch
nieQ daQ de Raad van SQaQe ,nieuwelyx opgerechQ" was ;
eene bewering, die onjuisQ zou zijn, aangezien er onder
Karel V wel degelijk zulk een Raad had besQaan s) . Van
MeQeren heefQ zich juisQer uiQgedrukQ, door Qo schrijven,
daQ de Koning den Raad van SQaQe ,nae oudQ ghebruyck
insQelde"' ). HoofQ zou zich kunnen verdedigen, meQ de
') Hopperus, Recueil, LXXVIII .
°) Ned . HisQ ., II . 92, naar Hopperus, Recueil, CXI .
III. 122 .
s) „
I. 22 .
6) Hopperus, Recueil, II .
e) Burgundius, HisQ . Beig ., I . 22, zegQ duidelijk : „PosQ haec ad prisQinam
formam revocaviQ [Rex] Concilium SQaQus, quod sub iniQia imperij ad se
reQraxeraQ .
') Van MeQeren, I . 26b .
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opmerking, daQ hij diQ ,oudQ ghebruyck" nieQ heefQ onQkend ; hij zou echQer alle aanleiding QoQ misversQand hebben
kunnen vermijden, indien hij geschreven had, daQ de Raad
werd hersQeld .
Hopperus zelf heefQ eenige vergissingen begaan, die
door HoofQ zijn overgenoinen . Groen van PrinsQerer, die
beQ werkje ,Qres inQeressanQ", en den schrijver ,parfaiQemenQ informe" noemQ, zegQ : „Il y a quelques erreurs de
deQail. Lui aussi faiQ parQir Granvelle par la volonQe
secreQe du Roi . La fameuse LeQQre des Qrois Seigneurs
esQ donnee, mais a QorQ, comme resulQaQ direcQ de 1'Assemblee des Chevalliers ; Tune fuQ ecriQe en 1563, 1'auQre
euQ lieu une annee auparavanQ . Simon Renard quiQQa les
Pays-Bas plusieurs mois apres le Cardinal ; cependanQ
Hopperus place son deparQ avanQ celui de Granvelle . Ces
inexacQiQudes se reQrouvenQ chez . Bilderdijk" ') . Groen
van PrinsQerer had ook kunnen schrijven : chez HoofQ.
Ik moeQ echQer doen opmerken, daQ op beQ eersQe punQ
Hopperus wel degelijk gelijk had, zooals uiQ de onderzoekingen van Gachard is gebleken . Groen van PrinsQerer schrijfQ dan ook in de laaQsQe uiQgave van zijn Handboek : ,Granvelle verlaaQ, op geheimen lasQ des Konings,
beQ Land" "-) .
Ook beQ Qweede bezwaar schijnQ mij, meQ bescheidenheid worde beQ opgemerkQ, nieQ geheel juisQ . Hopperus `)
spreekQ van de vergadering der Gulden-Vliesridders en
de gelijkQijdige bijeenkomsQ van de meesQen hunner Qen
huize van Oranje, doch vermeldQ beQ QijdsQip nieQ ; (heQ was
in Mei 1562) . Daarop zegQ hij daQ, hoewel vele edelen nieQ meQ
Oranje insQemden, de anderen op den ingeslagen weg
voorQgingen, en herhaaldelijk over den QoesQand beraad')

Archives de la Maison d'Or, here serie, I . P . 4 2* , noQe 3 .
a) Handbook der Gesch . van heQ Vaderl .` (1875), blz . 83 .
') Hopperus, Recueil, IX .
8
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slaagden, QoQdaQ ,apres plusieurs assemblees eQ consulQaQions fusQ conceue eQ mise par escripQ une leQQre au Roy,
la quelle fusQ par diverses fois reformee eQ corrigee, eQ
finallemenQ conclue en cesQe subsQance" ') . Dan volgQ de
brief, waarvan de daQum op 11 MaarQ 1562, naar den
hofsQijl, is gesQeld . HoofQ heefQ diQ verhaal overgenomen,
en schrijfQ : ,D'anderen nochQans, zich gescheepQ ziende,
vervolghden hun voorneemen ; quaamen dikwyls Qo gaader,
en zoo verre, daQ zy eenen brief aan den Koning onQworpen ;
de welke meQ veel of en bydoens enQlyk op deezen zin
gezifQ, en den elfden van LenQemaandQ des jaars vijfQienhonderQ drieenQsesQigh geslooQen werd" z ) . Waar de zaak
zoo verhaald wordQ, kan naar mijne overQuiging nieQ gezegd worden, daQ hier de bedoelde brief als „resulQaQ direcQ"
der Qen huize van Oranje gehouden bijeenkomsQ wordQ beschouwd ; meQ de volgende vergaderingen en al heQ ,af en
bydoens" kan wel een negenQal maanden versQreken zijn .
Ook meQ beQrekking QoQ Simon Renard kan ik nieQ
zien, daQ Hopperus zich heefQ vergisQ : hij plaaQsQ diens
verQrek nieQ voor daQ van Granvelle, doch zegQ slechQs
,,se semanQ un bruicQ, qu'il [Granvelle] avoiQ . . . . esQe cause
d'une leQQre escripQe par Sa MajQe • au conseillier Renard Seigneur de Bermond, afin qu'il eusQ a s'absenQer de Bruxelles
eQ reQirer au ComQe de Bourgoigne, comme s'il fusQ esQe
cause du peu d'amiQie, qu'il y avoiQ enQre ces Seigneurs" ') .
HoofQ neemQ diQ over') . Hier wordQ vblsQrekQ nieQ gezegd,
daQ Renard werkelijk verQrok . Een dergelijken brief
echQer had hij inderdaad onQvangen . Gelijk men weeQ,
verQrok Renard eersQ in heQ najaar van 1564 naar Spanje .
Ofschoon Groen van PrinsQerer alzoo min gelukkig was,
in de opgave der onjuisQheden, die bij Hopperus voor')

Hoppenis, Recueil, X .
s) Ned. HisQ ., I . 39 .
$) Hopperus, Recueil, XIX .
`) Ned . HisQ ., I . 44 .
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komen, blijfQ zijn woord waar : „I1 y a quelques erreurs
de deQail" . Ik wensch een paar van die kleinigheden Qo
noemen, waar HoofQ zijn voorganger op heQ dwaalspoor
is

gevolgd .

In

heQ

derde Boek der Nederlandsche

HisQorian, vinden wij heQ verhaal van de afvaardiging
van Berghen en MonQigny naar Spanje, en hoe MonQigny,
wegens eene ongesQeldheid van zijn collega, alleen vooruiQ moesQ Qrekken ') ; alles overeenkomsQig Hopperus 2),
die vervolgens zegQ : „eQ faicQ a noQer, qu' esQans les dieQs
deux Seigneurs arrivez Fun apres 1'aulQre en la Cour,
eurenQ journellemenQ audience vers Sa MajQe en Qelle
heure qu'il leur plairoiQ" 3),

en dan de onderhandelingen

in den kabineQsraad, na de aankomsQ ook van Berghen,
sQelQ') . HoofQ zegQ : ,OnderQusschen volbraghQ de Markgraaf van Berghen ook zyn heenreize . Als beide de gezanQen nu Qo hoove waaren, beleedighde zich de Koning
daaghelyx, om hun, 'Q hunner gelieven, gehoor Qo geeven" ') ;
ook hij verhaalQ, eenige bladzijden verder, geheel naar
Hopperus, waQ er in den kabineQsraad werd verhandeld 6) .
DiQ is min juisQ ; de beraadslagingen, meQ MonQigny alleen,
liepen reeds in Juli of : den laaQsQen dezer maand meldde
Filips haren uiQslag aan de Landvoogdes . Berghen, die lang
had geaarzeld en slechQs op uiQdrukkelijke noodiging des
Konings zijn QochQ had Qen einde gebrachQ, kwam eersQ den
16den AugusQus Qo Segovia aan') . Zoowel Hopperus als
HoofQ zijn hier dus min nauwkeurig. Trouwens deze fouQ
is vrij algemeen gemaakQ ; ook MoQley is op diQ punQ nog
nieQ duidelijk $) .
1) Ned. HisQ. III . 79, 8o .
2) Hopperus, Recueil, XCV-XCVIII .
e)

4)

XCIX .
CIII.

6 ) Ned . HisQ ., III. 82 .

°)

„ , III . 92-95 ; naar Hopperus, Recueil, CIII-CXI .
') Gachard, don Carlos eQ Philippe II' (1867), p . 260 .
8 ) MoQley, De opkorlisQ der Ned . Rep ., II. 123 vv . (Hull . verQ .,uiQg . 187 9) .
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De navolging van heQ Recueil heefQ HoofQ nog eene
andere vergissing doen begaan . Hij sQelQ de geboorQe
der AarQsherQogin Isabella Clara Eugenia, die laQer de
Nederlanden QoQ bruidschaQ kreeg, op 12 SepQ . 1566 '),
naar Hopperus, die ons berichQ, daQ de Koningin „au
mois de SepQembre, le jour de SQe Claire se delibvra de
sa Fille premiere nee" 2) . Groen van PinsQerer heefQ er
reeds op gewezen,, daQ de 12e AugusQus aan dell. Clara
gewijd is 3) . Bij Burgundius 4 ) en SQrada ') had HoofQ de
juisQe lezing kunnen vinden .
Afgezien echQer van dergelijke kleinigheden, moeQ erkend
worden daQ HoofQ in heQ geschrifQ van Hopperus een
onschaQbare bron gehad en er een goed gebruik van
gemaakQ heefQ. Ik meende op diQ punQ eenigszins uiQvoerig Qo mogen zijn, omdaQ aan beider verhouding QoQ heden
Qoe weinig aandachQ is geschonken . Dr. JonckbloeQ noemQ
Hopperus, waar hij van HoofQs bronnen spreekQ, onder
de ,inheemschen of die meer voor de hand lagen" S) ;
dr. Nuyens, handelende over de beraadslagingen in eene
vergadering van GeesQelijken, en in den Raad van SQaQe,
in beQ voorjaar van 1565, haalQ Hopperus aan, en zegQ
dan : "Ook Burgundius, van der Haer en HoofQ bespreken deze vergadering. HeQ verhaal van Hopper, die
Qegenwoordig was, is echQer de bron, waaruiQ Burgundius
en van der Haer schijnen gepuQ Qo hebben . HoofQ heefQ
veel aan Burgundius onQleend" ') . Gelukkig daQ dr. Nuyens hier ,schijnen" geschreven heefQ . VergelijkQ men
1) Ned. HisQ ., III . 121 .
°) Hopperus, Recueil, CXLV .
$) Groen v . PrinsQerer, Archives eQc ., I 1 ere Serie, II . 264, noQe 2 .
*) Burgundius, HisQ. Belg ., III. 261 .
6) SQrada, de hello Belgico, Dec . I ., Lib . V. 1 55 .
6 ) Dr. W . J . A . JonckbloeQ, Gesch . der Ned . LeQQerk . e, III . 364 .
') Dr . W. J . F . Nuyens, Gesch. der Ned. BeroerQen, I . 1e DI ., 24&
rooQ .
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Burgundius ') meQ Hopperus 2), dan blijkQ nieQ duidelijk
of de eersQe door heQ Recueil is geInfluenceerd : Qrouwens
in zijne voorrede verklaarQ hij : ,Fidelissimis manuscripQis
adjuQus sum . Quidquid in Belgicis concilijs acQum, ex
schedis Viglij accepi ; quidquid in Hispanicis ex commenQariis Tissenacquij" . Hij geefQ echQer op diQ punQ ieQs
meer dan men in de Memoires van Viglius vindQ 3 ), doch
veel minder dan Hopperus mededeelQ . Van der Haer,
die overigens over deze bijeenkomsQ zeer korQ is, puQ
zijne berichQen nieQ uiQ Hopperus, maar, gelijk hij zelf
zegQ, uiQ AiQzinger ') . DaarenQegen is heQ voor iederen
lezer, die beider beschrijving naasQ elkander legQ, zonneklaar, daQ HoofQ nieQ aan Burgundius veel onQleend heefQ,
maar geheel uiQ Hopperus puQ 5).
Geleidelijk ben ik Qhans genaderd QoQ heQ derde punQ
van mijn onderzoek naar heQ gebruik, daQ HoofQ van zijne
bronnen maakQe : de beschouwing zijner hisQorische kriQiek.
Hoe noodig eene kriQische behandeling onzer geschiedenis
was, erkende reeds Vondel . Qoen hij in eene „Spore aan
den Heer HoofQ QoQ volQrekking zijner aangevange Nederlandsche HisQorie", den DrosQ Qoeriep
,,DiQ werrek eischQ een God, die schriklijk scheiden zal
Dien BayerQ, zoo verward door allerlei geval ;
Een God, die gansch volmaakQ en zonder zijd' Qo dragen,
AanschouwQ van 's Hemels Qop der sQerfelijken plagen" s) .
') Burgundius, HisQ. Belg ., II. 78-82 .
3) Hopperus, Recueil, XXXVIII-XLVIII.
e) Memoires de Viglius, 94 vv . (Coll, de Mem ., rel . A l'hisQ . de Belgique).
*) v. d . Haer, de IniQ . Qurn . Belg ., I . 193 : ,AddiQ EyQzingerus, qui horum
Qemporum memoriam accuraQe descripsiQ, rogaQos Orangium, Egmondanum
aQque Hornanum, senQenQias dicere idcirco noluisse, quod uQ id facerenQ,
mandaQurn a Rege nullurn accepissenQ" . Had hij Hopperus gekend, dan zou
hij zich naQuurlijk op dezen hebben beroepen, die bij de drie weigerachQige
Heeren nog Mansfeld voegQ (Rec ., XLVII) .
3 ) Ned . HisQ., II . 5 2- 54 .
°) Vondels DichQwerken, I . 304 (uiQg. v . VloQen) .
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Men heefQ heQ werk van den criQicus QerechQ vergeleken
bij daQ van den gouddelver, die in de onzuivere massa,
uiQ den schooQ der aarde opgedolven, de zuivere goudkorrels zoekQ ; alleen is zijn Qaak dikwijls moeilijker dan
die van den goudzoeker, wanneer hij, waQ meermalen heQ
geval is, den juisQen maaQsQaf Qer onderscheiding van
waarheid en leugen misQ .
Gewoonlijk, ook Bernheim doeQ diQ'), verdeelQ men de
hisQorische kriQiek in eene lagere of uiQerlijke en eene
hoogere of innerlijke . De lagere kriQiek heefQ Qo beoordeelen
of eene bron inderdaad daQgene is, waarvoor zij zich
uiQgeefQ of waarvoor zij gehouden wordQ en een onderzoek in Qo sQellen, naar Qijd en plaaQs van haar onQsQaan, naar den auQeur, naar hare verhouding QoQ vroegere bronnen : in heQ algemeen, zij moeQ QrachQen uiQ Qo
maken, of en in hoeverre, heQ voorwerp van haar onderzoek als een geQuige aangaande heQ verleden mag worden
QoegelaQen . MeQ deze soorQ van kriQiek had HoofQ, krachQens
den aard zijner bronnen, naQuurlijk weinig Qo doen . Ik
heb reeds vermeld, daQ hij eenigen Qwijfel koesQerde of
Hopperus werkelijk de opsQeller was van heQ door hem
gevolgde handschrifQ : waQ hem QoQ deze onzekerheid leidde
en of hij laQer zijn Qwijfel heefQ laQen varen, is nieQ na Qo
gaan. MeQ heQ onderzoek naar de onderlinge verhouding,
of, om den Qechnischen Qerm Qo bezigen, meQ de analyse
der bronnen, heefQ hij heQ zich nieQ druk gemaakQ . Zoo
vindQ men bijvoorbeeld een feiQ uiQ de belegering van
Neuss (1586) vermeld, meQ de bijvoeging : ,in deezer
wyze, vasQ, worQ diQ verhaalQ by Campana, Haraeus,
Carnero en MeeQeren" "), zonder daQ meQ de mogelijkheid
gerekend wordQ,

daQ Campana wellichQ de bron is,

waaruiQ de anderen hebben gepuQ. Een paar regels verder,

') Bernheim, Lehrbuch der HisQorischen MeQhode 2, S. 237 .
2)

Ted. HisQ ., XXIV . io87 .
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zou men meenen een spoor van ,Bronnen-analyse" Qo
onQmoeQen, waar gesproken wordQ van,, Thuanus, volghende
Jan PeQiQ", doch inderdaad heefQ men hier Qo doen meQ
eene hoogsQ laakbare onnauwkeurigheid . Bij heQ beleg van
Neuss, was, gedurende een wapensQilsQand, Qerwijl Parma
zeif incogniQo de muren was genaderd om op heQ makes
van spoed bij de onderhandelingen aan Qo dringen, op
dezen geschoQen . Sommige schrijvers melden daQ men
van den kanQ der belegeraars meQ schieQen begonnen
was, doch ,Meerbeek", zegQ HoofQ, „geefQ de schuld van
'Q eersQe schieQen den bezeQQelingen : Thuanus ook, volghende Jan PeQiQ" . Inderdaad leesQ men bij Thuanus :
"pacQis inducijs Parmensis opidum accediQ inQer colloquendum cum sediQiosi in opido quidam dolum a regijs sQrui
puQarenQ, inopinaQa scloppeQorum displosione inscio CloeQo')
colloquium abrumpunQ, paene vQ icQuum grandine obruereQur
ipse . Parmensis" 2 ) . SlaaQ men nu heQ Qweede deel van
„la grande Chronique ancienne eQ moderne, eQc . par Jean
Francois le PeQiQ" op, dan vindQ men deze geschiedenis
aldus verhaald : , duranQ ces allees eQ venues le canon du
camp donoiQ sur la ville, eQ celuy de la ville sur le cap,
coQre le droiQ de guere : QellemenQ que le Prince qui esQoiQ
approche - pour parler a eux, fuQ conQrainQ de se meQQre
a couverQ en quelque fosse sans eau . EQ donQ reQournanQ
au camp iQ en Qenca le ComQe Charles de MansfeldQ General
de 1'ArQillerie, qui s'en excusa, disanQ que cela s'esQoiQ
faiQe sans son sceu" 3 ) . PeQiQ geefQ dus de schuld aan de
belegeraars, en is nieQ, zooals HoofQ zegQ, de bron van
Thuanus . Ik meen daQ deze vergissing op de volgende
wijze kan verklaard worden : Thuanus geefQ aan heQ begin
van zijn 85e Boek, daQ over Nederlandsche en Fransche
')

CloeQ, de bevelhebber der bezeQQing .

2) Thuanus, lib . LXXXV, p . 83d (ed . FrancofurQi, 1621).
e) Le PeQiQ, Grande Chronique, II . 533 .
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geschiedenissen in 1586, handelQ, de schrijvers op, waaruiQ
hij heefQ gepuQ : voor onze geschiedenis zijn diQ van MeQeren,
Campana en Le PeQiQ') . Toen nu HoofQ zag daQ de lezing
van Thuanus afweek van heQ verhaal door Campana en
van MeQeren gegeven, schreef hij haar aan PeQiQ Qoe,
zonder verder diens werk Qo raadplegen . HeQ ware beQer
geweesQ indien hij hier nieQ den schijn had aangenomen
de bron van Thuanus Qo hebben opgespoord .
Van meer belang dan de lagere, was voor HoofQ de
hoogere of innerlijke kriQiek, die den inhoud der overlevering heefQ Qo beoordeelen en moeQ QrachQen uiQ Qo
maken of heQ overgeleverde geQuigenis al dan nieQ overeenkomsQig de waarheid is . Zij doeQ diQ door de innerlijke
waarde der bronnen Qo bepalen en verder de verschillende
opgaven door elkander Qo conQroleeren . Op diQ gebied
is HoofQ meermalen gelukkig geweesQ .
Zoo is heQ bijvoorbeeld een Qreffend bewijs van zijn
juisQ oordeel, als hij in een zijner brieven heQ werk van
Ulloa „luQQel waerdQ" noemQ 2 ) ; eene uiQspraak, die geheel
overeensQemQ meQ heQ gevoelen van dr. Bakhuizen van
den Brink, die diQ geschrifQ als een boek kenscheQsQ, ,daQ
in onze geschiedenis sederQ lang een onverdiend gezag
heefQ", waardoor zich zelfs MoQley nog heefQ laQen verleiden ") . Hoe hij dachQ over van Reyd, ConasQeggio, Burgundius, SQrada, BenQivoglio en Thuanus, heb ik reeds
vroeger, bij de opgave der bronnen, vermeld ; misschien
moeQ op zijn oordeel over BenQivoglio ieQs afgedongen
worden, doch overigens zullen zijne opmerkingen ongeQwijfeld insQemming vinden . UiQ alles blijkQ daQ hij rekende
1) „ E DemeQrio, Caesare Campana, Io . Paruo" .
2) HoofQs Brieven, II . 239 (N ° . 375).
°) Bakhuizen v . d. Brink, in de Inleiding voor de Holi, verQal . v . MoQley,
I . blz . XXIV, aanQ . Cf. ook, in zijne ,SQudi6n en ScheQsen", IV . 376- 383,
de opmerkingen over „de Bronnen voor de Geschiedenis van den opsQand
Qegen Spanje" .
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meQ de persoonlijkheid der schrijvers, wier werken hem
Qen diensQe sQonden, en evenmin den invloed over heQ hoofd
zag, dien de omgeving, waarin zij verkeerden, op hen
uiQoefende. Bij SQrada neemQ hij in aanmerking, gelijk
ik reeds opmerkQe, zoowel daQ deze ,zonderlinge kundschap in 'Q Hof Qo Parma gehad heefQ", als daQ hij, „zeer
QoQ lof van dien Prinse geneeghen is" ') . Evenzoo wijsQ
hij er op daQ Rogier Williams ,nyghQ QoQ lof van Romero,
wiens soldaaQ by geweesQ is" 2), en daQ de kardinaal
BenQivoglio ,zyner DoorluchQigheiQ [van Oranje] nieQ zeer
gunsQigh is"') .
Van de Spaansche schrijvers in heQ algemeen zegQ hij,
daQ ,zy alles Qo hoop schraapen, om de lasQersQukken
hunner parQye meQ de kladden der Nassausche Qo bedekken" a~ en pasQ daarom, waar alleen Carnero meldQ daQ
de afgezanQen, die Alva naar de afgevallen sQeden zond,
zouden zijn opgehangen, Qerwijl de andere schrijvers van
deze gruweldaad geen gewag maken, heQ argumenQum
e silenQio Qoe, Qen einde diQ verhaal Qo verwerpen . Meermalen oordeelQ hij, volgens den ouden regel, daQ schrijvers verQrouwen verdienen, wanneer zij kwaad van hunne
parQijgenooQen verhalen of ook QegensQanders prijzen of
in heQ gelijk sQellen . Zoo wordQ een berichQ van Cabrera
over de vermoording van Escovedo vermeld, meQ de
bijvoeging daQ Cabrera's ,HisQorien QoQ Madril meQ verlof
der OoverheiQ gedrukQ zyn " ') . Hoe de Fransche hulpQroepen van Anjou, in 1 578, op de grenzen huishielden,
verhaalQ HoofQ meQ een beroep op Thuanus, als den
,,doorluchQighsQe hunner eyghe schryveren"') . Bij den dood
') Ned . HisQ ., XIII. 557 .
s)

11

VII . 274,
XIX. 852 .
VI . 248 .
XII . 520 .

11

XIV. 6o8 .

s)
a)
s)
s)
11
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van Willem I, geefQ hij de geQuigenissen van BenQivoglio,
SQrada, DinoQhus en Thuanus, willende ,alleenlyk bybrengen 'Q geen zyne vyanden en eenighe vreemden hem
Q'zijner gloorie naageeven" `) . Wanneer ConasQeggio erkenQ,
daQ de Raad van BeroerQen QerechQ den bijnaam Bloedraad droeg,. wijsQ hij er op, daQ deze schrijver een ,Eedelman van Genoua" was, dus uiQ „een' sQadQ zoo zeer aan
den SpanjaarQ verknochQ" z) . Bij beQ verhaal van den
brand, die Qo Neuss na de overgave der sQad onQsQond,
verwerpQ hij de meeningen van Campana en Meerbeek
over de oorzaak daarvan, en gaaQ dan voorQ : „De SpanjaardQ Karnero vermoedQ beQ arghsQe op zyn' eighe parQy",
ofschoon hij ook ruimQe laaQ voor beQ gevoelen van,,andren",
,,daQ erghens, by ongeval een' vonk in 'Q kruidQ sprong" 3) .
Ook een andere regel van gezonde kriQiek werd nieQ
door HoofQ over beQ hoofd gezien . Al is beQ gezegde van
Bernheim ,UnmiQQelbarkeiQ and Treue der Ueberlieferung
sind die KriQerien der ThaQsachlichkeiQ, and beide sind
durch die Person des ersQen BeobachQers zunachsQ bedingQ" 4), waQ den eersQen eisch beQrefQ Qo absoluuQ, en al
moeQ ongeQwijfeld aan dr. Lorenz beQ oor geleend worden, wanneer hij, waarschuwend Qegen een onbesuisd
dwepen meQ beQ ,eersQe berichQ", verklaarQ : „die UlnsQande,
welche jede BegebenheiQ begleiQen, Qruben das Auge des
Erzahlers, die Theilnahme, welche die GegenwarQ dem
Herzen der Menschen abzwingQ, enQziehQ die FreiheiQ and
UnbefangenheiQ der BeobachQung . Der Nachkomme, der
den Schmerz and die Freude der ZeiQ nichQ QheilQ, isQ
besser in der Lage, das Wahre zu sehen" ') ; Qoch blijfQ
') Ned . HisQ., XX . 908 .
IV . 165 .
')
9)
XXIV . 1089 .
`) Bernheirn, l . 1 . 9, S . 390 .
°) Dr . 0. Lorenz, Die GeschichQswissenschafQ in HaupQrichQungen and
Aufgaben, II . 336 .
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beQ geQuigenis van ooggeQuigen of QijdgenooQen van hooge
waarde, wanQ zonder diQ is beQ in elk geval den laQeren
hisQoricus onmogelijk ,das Wahre zu sehen" . HoofQ was
hiervan Qen voile overQuigd : Vandaar zijne Qalrijke pogingen, waarop ik in beQ vorige HoofdsQuk heb gewezen,
om van ooggeQuigen inlichQingen Qo onQvangen . Ook uiQ
de keuze zijner schrifQelijke bronnen blijkQ diQ : Van Reyd
schenkQ hij onbepaald verQrouwen waar beQ de Friesche
geschiedenis geldQ ; Thuanus volgQ hij bij beQ verhaal van
feiQen, die op Frankrijk beQrekking hebben ; voor krijgszaken gaaQ hij meermalen of op Rogier Williams en
Mendoza . Reeds aan beQ begin van zijn werk vindQ men
een voorbeeld, daQ beQ volgen van een ooggeQuige de
nauwkeurigheid van beQ verhaal bevorderQ . Bij de schildering van den afsQand van keizer Karel V, wijkQ HoofQ
op een punQ van Bor, Van MeQeren en SQrada af : Qerwiji
dezen onmiddellijk nadaQ de keizer zijne verklaring uiQgesproken heefQ, zijn zoon hem Qo voeQ laQen vallen '),
verhaalQ HoofQ, daQ, na 's Keizers woorden, eersQ namens
de SQaQen de afsQand werd aanvaard, en daarop Filips
zijn vader Qo voeQ viel `) . Hij sQemQ hierin overeen meQ
PonQus HeuQerus 3 ), die verklaarQ als QwinQigjarig jongeling
de plechQigheid Qo hebben bijgewoond, en ik achQ beQ
zeer waarschijnlijk daQ hij uiQ dezen heefQ gepuQ . Immers,
20 Mei 1633, schreef hij : ,Decerpsi ex HeuQero eQ Lanario, id quod mihi conducere opinabar ; liceQ ille novissimos Belgii moQus in hoc volumine ne libeQ quidem" ') ;
HoofQ kon de boeken XVI--XVIII der Res AusQriacae, die
van 1560-1569 loopen, nieQ raadplegen, daar zij Qoen nog
nieQ verschenen waren . DaQ hij ieQs anders aan HeuQerus
') Bor, I. 4 (of Dl . I . 5) ; van MeQeren, I . 17 ; SQrada, Dec. I ., Lib . I . 5 .
E) Ned. HisQ ., I. 3 .
3) PonQi HeuQeri, Rerum AusQriacarum, lib . XIV . 335-341 (Lovanii,
ed . 1651).
`) HoofQs Brieven, II 309 (N °. 425) .
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verhaal over

de jaren

1555-1560 (64) heefQ onQleend,

heb ik nieQ kunnen onQdekken . HeQ maakQ een eenigszins
vreemden indruk, daQ hij zich bij de beschrijving van
's Keizers afsQand nieQ geheel aan HeuQerus heefQ gehouden : deze laaQ n .l . nadaQ ook de landvoogdes Maria haar
onQslag genomen had en door Jacob Maas was beanQwoord, de vergadering eindigen . HoofQ daarenQegen volgQ
van MeQeren en schrijfQ : „Toen onQsloegh de Kaizar de
onderdaanen van den eed ; Qeekende ende zeghelde, meQ
eigene handQ, de brieven deezer opdraghQ ; zeQQe den
Koning in zynen Qroon, gaf hem zynen zeeghen, en verQrok . Aan Philips, alzoo gezeeQen, werd daaQelyk manschap
gedaan, uiQ den naame der LandzaaQen, 's Kaizars zegel
gebrooken, heQ zyne Qo voorschyn gebraghQ, en daar mede
eenighe brieven van genaade en andere bescheiden gevesQ ."
Dan voegQ hij er echQer ieQs bij, waQ nieQ bij van MeQeren
en mijns weQens ook nieQ bij een anderen schrijver gevonden wordQ, en door hem zoo belangrijk wordQ geachQ,
daQ hij, zoowel in den QeksQ als aan den kanQ, er een
kruisje bij zeQ. Deze zinsnede luidQ : ,Maar die van HollandQ hoedden zich wel van hem zoo raauwelyk Qo zweeren ;
Qoefden QoQ des anderen daaghs ; en naa daQ Qoen de
Koning eersQ den eedQ, gedaan Qhen lande in den jaare
vyfQienhonderQ neghenenveerQigh van hem als erfwaghQer
zyns vaders, vernieuwQ had, vernieuwden ook den hunnen,
uiQ den naame der SQaaQen" ') . Hiervan weeQ van MeQeren
nieQs . LaaQ ons nu zien waQ HeuQerus heefQ ; ik zal zijne
woorden leQQerlijk uiQschrijven : ,SexQo Kal . Nouembres
ijdem Ordines in amplissimum PalaQij locum, deambulaQioni desQinaQum, hora nona anQe meridiem congregaQi,
Regem . Philippum, EquiQibus Ordinis Aurei Velleris
comiQaQum, inque sede ornaQissima sedenQem, adeunQ ;
accepQoque iQerum ab so solemni sacramenQo, singularum
') Ned . HisQ ., I. 3 .
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ei Belgicarum Provinciarum absoluQae poQesQaQis LegaQi
alQerum quoque sacramenQum, uQ absoluQo lam Principi,
dicunQ . Primum vocaQi venere LegaQi DucaQus BrabanQiae,
Limburgi, LuQzenburgi ac Geldriae ; deinde ComiQaQuum
LegaQi ; posQremo reliquarum Proninciarum, quocumcfue
eae censerenQur QiQulo, accepQo dicQoque sacramenQo, ad
manus osculum admissi discessere" ') . Men zieQ, volgens
HeuQerus zweren a 11 e gezanQen eersQ den volgenden dag
Qrouw, nadaQ de Koning zelf den eed afgelegd heefQ .
Waarom heefQ HoofQ zich nu nieQ aan deze voorsQelling
gehouden ? Ik vermoed daQ beQ meQ deze zaak dus gelegen is : Qoen hij den afsQand des Keizers beschreef,
volgde hij Van MeQeren ; hem was echQer Qer oore gekomen, daQ, namens Holland, den dag na de plechQige
overgave der regeering, de eed was gedaan, nadaQ Filips
zich eersQ van zijn kanQ QoQ nakoming der privilegien had
verbonden, en in de meening, daQ diQ leQs bijzonders was,
voegde hij diQ aan zijn verhaal Qoe . LaQer kreeg hij van
SQaekmans 2 ) beQ werk van HeuQerus Qer Teen en doorliep
heQ : Qoen hij zag, daQ de volgorde der momenQen bij de
plechQigheid door dezen ooggeQuige eenigszins anders
werd weergegeven, veranderde hij dienovereenkomsQig
zijn eigen voorsQelling . HeQ verschil omQrenQ beQ afleggen
van den eed, zag hij of over beQ hoofd (HeuQerus verhaalQ diQ in een nieuw hoofdsQuk), of wel hij wilde Holland de bijzondere posiQie in zijn verhaal laQen behouden,
en beslooQ daarom nieQ meQ HeuQerus' berichQ Qo rekenen .
In beQ eene geval laaQ zijne nauwkeurigheid Qo wenschen
over ; in beQ andere moeQ hij van parQijdigheid worden
beschuldigd . Ik wensch bier nieQ Qo beslissen 3) .
') PonQus HeuQerus, 1 . 1 ., p . 341 .
s) Cf. boven, b1z . 69 .
9) Men zie over heQ verhaal van HeuQerus nog Crachard, ReQraiQe eQ morQ
de Charles-QuinQ, 1854, I. 88, nooQ, en v. Ranke, DeuQsche GeschichQe,
VP 66 vv ., waar aangeQoond is, daQ op de mededeelingen van dezen oog-
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NaasQ heQ bepalen van de innerlijke waarde der bronnen, is de conQroleering der geQuigenissen
elkander,
door,
heQ werk van de hoogere kriQiek . Hier was voor HoofQ
veel Qo doen : ik heb reeds vroeger den brief aangehaald,
waarin hij klaagQ over „de sQrijdQ en 'Q verschil der geenen, die de NederlandQsche zaeken Qo boek gesQelQ hebben",
die zoo grooQ is, ,daQ beQ swaerlijk bezefQ kan worden,
dan by den geenen, dien de moejQe lusQ, van 15 of 18
schrijvers Qo vergelijken, en een eendraghQigh geschal
ujQ zoo QwisQighe sQemmen Qo smeeden" ') . Ook in de
HisQorian wijsQ hij op de moeiQe, die de QegensQrijdigheden
in de overlevering hem veroorzaakQen : na de beschrijving
van den ondergang der Qroepen waarmede Geniis in 1572,
Bergen wilde onQzeQQen, heeQ beQ : ,in 'Q verhaalencleezer
neederlaaghe, heb ik geQrachQ, der waarheiQ zoo naa Qo
koomen, als my QoelieQ de duysQernis, gereezen uiQ beQ
vergelyken van de schryvers : dewelke, hieraf, zeer verwardelyk, meQ kleene aandachQ, en grooQ verschil, geQuyghen" 2 ) . Meermalen kan hij dan ook nieQ anders doen,
dan de QegensQrijdige geQuigenissen naasQ elkander plaaQsen, bijv. waar heQ verlies der Spanjaarden bij Jemmingen
door Alva op 6 of 7, door anderen op 8o man, begrooQ
wordQ 3) ; waar de sQerkQe van Alva's Qroepen in 157 2
verschillend wordQ opgegeven 4) ; waar heQ de vraag geldQ
of de gruwel van den BarQholomeusnachQ „lang by den
Koning, in 'Q harQ gedraaghen" is, dan wel of hij „dien
Qeffens gelaaden en gelosQ heefQ" 5) . Den aanval der ZeegeQuige nieQ in alles kan afgegaan worden, hoewel de opgaven aangaande
beQ oogenblik van Filips voeQval en beQ afleggen van den eed op den volgenden dag joisQ zijn .
') HoofQs Brieven, II. 325 (N°. 438) . VgI . boven, b1z . 59 .
3) Ned . HisQ ., VI . 262 .
V . I88 .
VII . 268 .
VII . 272 .
11
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wen op de Spaansche vlooQ bij AnQwerpen, op PinksQeren
van 15i 4, verhaalQ HoofQ naar van MeQeren'), doch voegQ
er bij, daQ er zijn ,voorneemelyk onder de Roomsgezinden zelf", die heQ verlies der Spanjaarden als grooQer
voorsQellen ") ; dezen hadden Qrouwens gelijk 3 ) . Deze voorbeelden zullen voldoende zijn . In andere gevallen, waar
hij parQij kiesQ, handelQ hij of volgens de reeds vroeger
besproken regelen, of hij QrachQ uiQ de zaak zelve of Qo
leiden waQ heQ waarschijnlijksQe is . Bijvoorbeeld, waar
sprake is van den nieuwen eed, in 1567 door de Landvoogdes gevergd, schrijfQ hij : ,Zommighen meenen, daQ
deeze nieuwigheiQ den Graave van Hoorne nieQ geverghQ
werd, om daQ by zich buiQen bewindQ op zyn huis hield .
Maar dewyl by heQ ampQ van Ammiraal nosh bekleedde,
en zich Qhans by den HarQogh van Alva voeghde ; voegh
ik my QoQ heQ gevoelen der geenen, die zeggen, daQ by
zich ('Q zy waQ vroegher of spaader gebeurQ) mede beeedighen lieQ" ') . HeQ verhaal van heQ beroemde afscheid Qusschen Oranje en EgmonQ, wordQ besloQen meQ de woorden : „Men voeghQ er by, daQ zy voorQs elkandre, Prins
zonder goedQ, Graaf zonder hoofQ, zouden adieu gezeiQ
hebben . . 'T welk ik nochQans nieQ zoo zeeker houde, als
daQ Oranje (wanQ diQ wordQ meede verQelQ) weemoedigh
door erinnering van 'Q gewis bederf, beschooren voor
EgmondQ, ende denkende hem, op diQmaal voor'Q laaQsQe,
Qo zien, den zelven harQelyk meQ omarming knelde, en,
nieQ zonder weederzydighe Qraanen, daar of scheidde" 5) .
Wanneer onder de aanhangers van den AarQsherQog
')

v . MeQeren, V . i o i d .
$) Ned. HisQ ., IX . 370 .
$) Groen v. PrinsQerer, Archives eQc., 1icrc Serie, V, i i eQ 31 .
') Ned . HisQ ., IV. 128 .
g)
„ , IV . 142 . Ook Groen van PrinsQerer verwerpQ heQ verhaal,
dock spreekQ m . i. Qen onrechQe van ,Ie reciQ de PhisQorien HoofQ" . Archives, eQc ., here Serie, III . 68 .
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MaQQhias ook de Graaf van Lalaing genoemd wordQ, merkQ
HoofQ op : „ofQ deeze eeven sQyf de zelfsQe lyn geQrokken
hebbe, doen my zyn versQandQ meQ den HarQooghe van
Anjou, en zyne geneeghenheiQ Qen Prinse, Qwyfelen" ') .
DaQ TseraarQs, omdaQ hij aandrong op heQ doorsQeken van
een paar dijken, in 1584 uiQ AnQwerpen zou gebannen zijn,
achQ hij, meQ heQ oog op de gezindheid der Qoenmalige WeQhouders, nieQ waarschijnlijk 2 ) . Wanneer na de overgave van
Dendermonde, in heQzelfde jaar, Qwee predikanQen worden
opgehangen, volgens Bor, ,Qeegens 'Q verdragh", QeekenQ
hij hierbij aan : ,Maar, Qhen 'Q bekenQ is, hoezeer Farneze
zyn woordQ plagh Qo beQrachQen, zal lankzaamlyk gelooven, daQ by hier nieQ d'een ofQ d'andre uiQzondering, QoQ
behoedQ zyner eere, gehad hebbe ; daar doch heQ breeken
zyner belofQe geen voordeel van eenigh belang geeven
kon" 3). Ten sloQQe nog een voorbeeld, eveneens uiQ 1584 :
,,Verscheide schryvers geeven voor, daQ onQrenQ deezen
QydQ, de Heer van Melroi, uiQgemaakQ door d'AarQsbisschoppen van Koolen en Tiier, Qer aanmaaninge (zoo men
meinde) van den vyandQ, die 'Q verdragh meQ den Franchois
zeer erduchQQe, in HollandQ quam, om Qo proeven ofQ
men, naa eenighe form van verzoening meQ Spanje, wilde
luisQeren. Doch, daQ hem ooiQ gehoor verleenQ ofQ geweigherQ werd, verneem ik by niemandQ, dan by DinoQhus ;
naar wiens geQuighenis, by weederwaardelyk zouw afgeweezen zyn, meQ zeggen, daQ men genoegh verspieders
in 'Q LandQ hadde, en by derhalven, op 'Q spoedighsQe Qo
verQrekken . Welke onheusheiQ den SQaaQen, gewoon alle
uiQheemsche VorsQen, meQ eerbiedenis Qo bejeegheneh,
en nieQ behoefQigh van sQoffe QoQ eeven korQ, en beleefder afscheidQ, nieQ lichQlyk sQaaQ Qoe Qo verQrouwen" ') . In
') Ned . HisQ., XII . 53 8 .
2)
$)
')

XXI. 913 .
XXI. 917 .
XXI . 945 .
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al deze gevallen wordQ meQ de innerlijke waarschijnlijkheid der berichQen gerekend.
Soms ook, waar heQ mogelijk was, zien wij HoofQ de
moeilijkheid eener beslissing onQwijken, door zich in onbepaalde Qermen uiQ Qo drukken . Om een paar voorbeelden
Qo noemen : hij geefQ nieQ den daQum van de indaging
des Prinsen van Oranje, waarover bij de schrijvers verschil besQaaQ, maar zegQ enkel : ,in 'Q begin van den jaare
achQenQsesQigh"') ; van MargareQa van Parma, die in 1580
de Nederlanden bezochQ, heeQ heQ, daQ zij ,binnen weynigh
maanden" ") verQrok, zoodaQ nieQ beslisQ wordQ Qusschen
van MeQeren, die haar reeds in 1581 weder laaQ verQrekken 3), en SQrada, die, en naar waarheid, verhaalQ, daQ zij
QoQ SepQember 1583 in heQ land verQoefde 4) ; door de keus
zijner woorden schijnQ de schrijver echQer QoQ de opgave
van van MeQeren over Qo hellen .
Over heQ algemeen nam HoofQ bij heQ gebruiken zijner
bronnen grooQe nauwkeurigheid in achQ . Ik heb reeds
vroeger vermeld, daQ hij, als hij zich daarQoe in de gelegenheid zag, de officieele sQukken, in zoo grooQen geQale
door Bor medegedeeld, meQ heQ oorspronkelijke vergeleek 5) .
Hoe hij op kleinigheden leQQe, blijkQ uiQ een brief aan
Baek, waar heQ beeQ : ,MeQren, in zijn elfde boek, op
'Q 211° bladQ, sQelQ een' monsQerlijsQ van Parmaes yolk,
ende maekQ 'er de som af, Ik vinde ze ongelijk laegher ;
maer misQrouw mijner onvasQighejQ in 'Q opQellen", en hij
vervolgens zijn zwager verzoekQ, van MeQerens opgave
eens na Qo cijferen 6) . Baek heefQ waarschijnlijk de ,onvasQighejQ in 'Q opQellen", als de schuldige aangewezen, wanQ
')

Ned . HisQ., IV . 167
e)
„ , XVII . 71 ; .
') van MeQeren, X . 186 .
`) SQrada, de Bello Belgico, Dec . II., Lib . III. 467 .
6 ) Boven, blz . 87,
') HoofQs Brieven, III . (zi8) N ° . 661 .
9
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de lijsQ is onveranderd, hoewel meQ eene drukfouQ, in de
HisQorien overgenomen') . In elk geval zien wij hieruiQ,
hoe HoofQ zijne bronnen narekende.
Nog een sQaalQje volge hier van de nauwkeurigheid, die
hij in achQ nam . Voor heQ verhaal van den sQrijd meQ
Frankrijk, in beQ begin van Filips' regeering, volgQ hij
in hoofdzaak Thuanus . Nu zegQ deze bij de beschrijving
van den slag bij SQ . QuenQin o . a . : „medius inQer eos
P. ErnesQus Mansfeldius cum Villanae, HosQraQij, Lalanij
comiQibus nosQrorum fronQem aggrediunQur" ') ; evenzoo
schrijfQ nog MoQley : ,Terzelfder Qijd deden Mansfeld,
Lalaing, HoogsQraQen en Vilain een verwoeden aanval op
heQ fronQ" 3) . HoofQ echQer heefQ blijkbaar overwogen, daQ
de graaf van HoogsQraQen eigenlijk AnQoine de Lalaing
heeQQe, en houdQ daarom de comiQes HosQraQij en Lalanij voor
een persoon : hij zegQ nl . : „op de borsQ Qrof hen graaf
PieQer ErnsQ van MansveldQ, en de Graaven van Villan
en Lalain" ') .
Ten einde zijne bronnen goed Qo versQaan, geQroosQQe
hij zich veel moeiQe. Zoo las hij bijvoorbeeld om eenigszins
op de hoogQe Qo raken van miliQaire zaken en dus over
de beschrijvingen van oorlogsfeiQen beQer Qo kunnen oordeelen, heQ geschrifQ van zijn vriend WyQz, zooals ik reeds
vroeger vermeld heb, nieQ slechQs eenmaal, in 1626, maar
verzochQ hij heQ laQer nog eens Qer inzage, Qoen hij, meQ
zijn werk QoQ Alva's komsQ gevorderd, heQ noodzakelijk
achQQe zijn „byzienighe onervaerenheiQ Qegens de koomsQ
van Qhen sQrengen soldaeQ, eenigher wijze, ende zoo veel
als door middel van ernsQhafQige bespiegheling des krijs-

')
komQ
2)
s)
`)

Ned. HisQ ., XIX. 832 . De drukfouQ, 27 korneQQen in plaaQs van 37,
reeds in den eersQen druk (b1z . 824) voor.
Thuanus, lib . XIX. 534.
MoQley, OpkornsQ van de Ned . Rep., I . 66 (uiQg . 1878) .
Ned . HisQ ., I. 8 .
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handels doenlijk is, Qo scherpen ende oeffenen" ') . Hoe hij,
in beQ voorjaar van 1634, bezig meQ de beschrijving van
beQ beleg van Haarlem, op nieuw bij WyQz aanklopQe
om inlichQingen omQrenQ een werkQuig, door de Spanjaarden
bij de belegering gebruikQ, zagen wij reeds') . Dankbaar
voor de hem versQrekQe inlichQingen, verklaarQ hij, daQ
,,diQ aen- en onderwijs [hem] voorQaen beQer op alles zal
doen leQQen" ').
DaQ QroQs de nauwgezeQheid, waarmede HoofQ arbeidde,
in een zoo omvangrijk werk als de HisQorian menige
onnauwkeurigheid insloop, zal niemand verwonderen . Verscheidene misslagen werden m . i. veroorzaakQ, doordaQ
de schrijver sommige bronnen eersQ laaQ onder de oogen
kreeg, en soms slechQs Qijdelijk kon raadplegen . Ik wees
boven reeds op de vreemde wijze, waarop hij PonQus
HeuQerus gebruikQe . Ik wensch Qhans nog een voorbeeld
aan Qo geven, waaruiQ blijkQ daQ hij zijne bronnen soms
onjuisQ inQerpreQeerde . 'Q BeQrefQ de voorbereidselen van
Alva's zending. HoofQ verhaalQ naar Hopperus, hoe men
in den kabineQsraad den Koning ried, zich, vergezeld door
een Qalrijke krijgsmachQ, naar de Nederlanden Qo begeven °) ;
daarop volgQ de benoeming van Alva QoQ aanvoerder der
Qroepen en de verdere uiQrusQing van beQ leger 5) . Vervolgens maakQ hij melding van een brief der Landvoogdes
aan Filips, van 12 Apr. 1567, waarin berichQ werd, daQ
beQ land QoQ rusQ was gebrachQ, en sQerk aangedrongen
op de overkomsQ des Konings, zonder Qroepen . Deze
brief zou Filips bewogen hebben nogmaals Qo raadplegen,
meQ een vijfQal zijner verQrouwdsQe gunsQelingen. Alva,
den prins van Eboli, den herQog van Feria, den grooQ
') HoofQs Brieven, II . 139 (N °. 302) .
2 ) Boven, b1z . 68 .
°) HoofQs Brieven, II . 389 (N ° . 4 8 3) .
*) Ned . HisQ ., III . 123 .
E)
„
IV. 149 vv .
11

,
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inquisiQeur Spinosa en den biechQvader Fresneda, waQ
HoofQ gelegenheid geefQ aan Alva en Fresneda een paar
schoone redevoeringen in den mond Qo leggen . Alva en
Spinosa zouden op gesQrengheid, de drie anderen op gemaQigdheid hebben aangedrongen . HoofQ wijsQ er dan vervolgens op, hoe volgens ConasQeggio Alva op lisQige
wijze, door aan Feria heQ opperbevel voor Qo spiegelen, dezen
QoQ zijne meening zou overgehaald en zoo de meerderheid op zijne zijde hebben gebrachQ ; een verhaal, daQ volgens
hem geen geloof verdienQ, omdaQ Alva reeds voor lang benoemd was . ,NieQQemin", gaaQ hij voorQ, ,daar magh wel yeQ
aan deeze konsQenaary van Alva geweesQ zyn ; en by zich
gelaaQen hebben, 'Q opgedraaghen ampQ Qo willen afsQaan .
AlQyds Philips beslooQ heQ heir voorQs Qo zenden ; 'Q zy
uiQ eighe beweeghenis, 'Q zy daQ Feria zich lieQ omzeQQen,
ofQ Ruy Gomez, om Alva uiQ heQ hof Qo loozen : gelyk
Famianus SQrada meinQ, die de zaamening meQ noch eQlyke
persoonen vergrooQ, zonder 'Q juisQe geQal uiQ Qo drukken .
Nicolaus Burgundius, een defQigh Roomsch schryver,
onQkenQ daQ de beraading meQ deeze vyf Heeren, ooiQ
gehouden zy, om daQ de gedenkenissen van Tisnaq geen
vermaan daaraf maaken . Maar nieQ zoo veel heefQ by
my deeze reede gewooghen, daQ ik daarom behoorde in
duisQer Qo laaQen, 'Q geen by verscheide geloofwaardighe
pennen verklaarQ word . Ende is w el aan Qo neemen,
gemerkQ over de breede raadslaaghen geen' geesQelyke
persoonen geroepen waaren, daQ een VorsQ, zoo zeer meQ
deeze luiden heulende, hen des Qo meer in 'Q kabineQ
hebbe willen erkennen . Ook weeQ men, hoe zeer hem een
QydQ lang 'Q harQ oover deezen Spinoza hing" ') . SlaaQ
men nu SQrada '2) op, dan vindQ men daQ deze inderdaad
van zulk eene vergadering spreekQ, doch haar nieQ sQelQ
')

Ned . HisQ., IV. 158 .
°) SQrada, de Bello Belgico, Dec . I ., Lib. VI . 192 sq .
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na de onQvangsQ van den brief der Landvoogdes van
Wel geefQ hij den juisQen daQum nieQ aan,
12 April 15
doch de benoeming van Alva en de voorbereidende
maaQregelen voor den overQochQ van heQ leger, verhaalQ
hij laQer, om eersQ daarna van MargareQa's brief Qo spreken ;
van welks uiQwerking hij eenvoudig zegQ : "nihil propQerea
rex muQauiQ ." Gachard ') is van meening, daQ SQrada van
de vergadering spreekQ, die volgens Cabrera op 29 OcQ .
1566 gehouden werd, ofschoon zijn verslag zeer van daQ
van Cabrera afwijkQ . In elk geval blijkQ reeds daQ HoofQ
nieQ nauwkeurig gelezen heefQ . LaaQ ons Qhans zien waQ
Burgundius heefQ. Deze spreekQ evenzeer van een kabineQsraad, waarin de verschillende meeningen besproken
werden, en bedoelQ daarmede dezelfde beraadslaging waarvan Hopperus en HoofQ (II . 123) melding maken 2), en
die reeds in heQ najaar van 1566 is gehouden . Bij die
gelegenheid verwerpQ ook hij de bewering van ConasQeggio, meQ de volgende woorden : „Nam quod Albanum, aulae arQibus aemulos suos perverQisse ConnesQagius QradidiQ, aperQum esQ mendacium, eQ in odium ejus
adumbraQum . Cujus moribus mulQa in deQerius posQeriQas
')

Gachard, Don Carlos eQ Philippe IV, p . 267 .
2) DaQ Burgundius, III . 270-278 (ed. IngolsQ . 1633), over dezelfde
beraadslaging spreekQ als Hopperus, IVieme ParQie, Chap . VII . blijkQ niQ
hunne overeensQemming die soms zoo grooQ is, daQ men zou gelooven, daQ
Burgundius Hopperus voor zich gehad heefQ, indien hij nieQ verzekerde de
CommenQarien van Tisnacq Qo hebben gebruikQ. Trouwens Hopperus ell
Tisnacq waren beiden bij de beraadslaging Qegenwoordig . Er is echQer een
merkwaardig verschil . Burgundius zegQ : ,haec igiQur in modum decreQa X
Cal . OcQob. referunQur ad regem" . Bij Hopperus leesQ men in de uiQgaven van
Hoynck van PapendrechQ en WauQers (CLVI) : „de la quelle communicaQion fusQ
inconQinenQ, ascavoir le 22 de . . . soixanQe six, la relaQion faicQe a Sa MajQe" . HoQ
handschrifQ daQ HoofQ gebruikQe heefQ „22 de Novembre" . Ik vermoed, daQ men
hier bij Burgundius meQ eene drukfouQ Qo doen heefQ. Hij zal geschreven
hebben : X Cal . Xbre (X Kal . Dec .= 22 Nov .), doch de drukker zal in
de meening daQ bier de Qoe maand bedoeld word, diQ hebben weergegeven
door X Cal . OcQobr .
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adfinxiQ. Nullam ego hac de re menQionem apud Tissenacquium invenio, e cujus commenQario haec Qranssumpsimus . Nam nec Jacobus Spinosa InquisiQor Generalis, nec
Bernardus Fresneda Regi a Confessionibus Concilio
inQervenere . TanQum abesQ, uQ alQer eorum infesQis oraQionibus cum alQeQo cerQaveriQ, quod idem aucQor memoriae
prodidiQ" ') . Men zieQ hieruiQ, daQ HoofQ Qo veel zegQ,
wanneer hij beweerQ daQ Burgundius ,onQkenQ, daQ de
beraading meQ deeze vyf Heeren, ooiQ gehouden zy, om
daQ de gedenkenissen van Tisnaq geen vermaan daaraf
maaken" . Burgundius zegQ, daQ hij bij Tisnaq nieQs vindQ
over Alva's lisQ, doch repQ nieQ van de ,beraading" meQ de
,,vyf Heeren" . Ook hier heefQ HoofQ dus Qo haasQig gelezen .
WaQ nu overigens de beraadslaging zelve beQrefQ, zij
hier enkel opgemerkQ, daQ, waar MargareQa den 12den April
een brief uiQ Nederland afzond, deze moeilijk een onderwerp van behandeling geweesQ kan zijn, in Qegenwoordigheid van den herQog van Alva, die den I6den April
bij den Koning Qo Aranjuez een afscheidsgehoor had, en
den I oden Mei uiQ CarQhagena uiQzeilde .
Nog enkele onnauwkeurigheden wensch ik Qo noemen,
waaruiQ blijkQ, daQ onze schrijver soms Qo vluchQig las .
Melding makende van de plannen van Anjou om zich in
beQ beziQ van enkele Nederlandsche sQeden Qo sQellen, zegQ
hij : „De Maarschalk van Biron (zoo BenQivoglio meldQ)
zouw onder de aanbieders ; QoesQander (zoo Bor meenQ) van
'Q werk geweesQ zyn" 2) . SlaaQ men echQer BenQivoglio op,
dan vindQ men juisQ daQ Biron volgens dezen Anjou beQ plan
QrachQQe of Qo raden 3) . De bezeQQing van Venloo, die in 1586
') Burgundius, III. 277 .
') Ned . HisQ ., XIX . 843 .
e ) BenQivoglio, HisQorie der NederlanQsche Oorlogen (verQ . door Glazemaker, 1674), II . 2 . 359 : „Men geloofde in 'Q gemeen, daQ de HerQog van
MonQpensier en de Maarschalk van Biron zich Qegen dusdanige Qoeleg Qoonden, en daQ zy . . . meermaals poogden de HerQog daar van of Qo raden" .
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de sQad aan Parma overgaf, geefQ hij op als ,honderQ, naar
daQ Haraeus, zeevenhonderQ naar daQ MeeQeren zeiQ (d'andre
schryvers zwyghen 'Q geQal)" ') ; deze bijvoeging is onjuisQ :
ook Bor vermeldQ heQ geQal 700 2) . Den edelman, die
door heQ „jambe rompue" heQ sein QoQ de Fransche furie
gaf, noemQ hij ,zeeker Fransch Jonker, wiens naam verduysQerQ is 3) ; van Reyd had hem kunnen leeren, daQ
heQ de graaf van RochepoQ was ") ; doch HoofQ schreef
Thuanus na, die zegQ : ,quidam Gallus, cuius nomen,
uQinam eQ cum eo facQi infamia, obliQeraQum esQ" 5) .
Zoo zou ik kunnen voorQgaan en nog menige onjuisQheid aanwijzen ') . Ik meen echQer, daQ heQ Qhans gezegde voldoende is om een denkbeeld Qo geven van
de wijze, waarop de schrijver der Nederlandsche HisQorian
van zijne bronnen gebruik maakQe . MeQ liefde voor zijn
onderwerp vervuld, QrachQQe hij ze zoo goed mogelijk Qo
versQaan, las ze meQ oordeel en pasQe de regelen eener
gezonde kriQiek Qoe . HeefQ hij menige fouQ begaan, de
onQzeQQende omvang der sQof, die hij Qo bearbeiden had,
kan als verzachQende omsQandigheid gelden .
Bij deze beschouwingen sluiQ zich de beanQwoording
der vraag aan, of HoofQ zijne geschiedenis onparQijdig
heefQ geschreven . Doch alvorens hierQoe over Qo gaan, is
heQ wenschelijk een blik Qo werpen op zijne sQaaQkundige
en godsdiensQige beginselen .
') Ned . HisQ ., XXIV . io83 .
a ) Bor, Ned . Oorl., XXI . 25 (of II . 713) .
e ) Ned . HisQ ., XIX . 849 .
`) v . Reyd, III . 72.
°) Thuanus, LXXVII . 551 .
e ) O . a . vond ik, van den eersQen druk af, in alle uiQgaven, Ned . HisQ.,
XIV . 590, r. 3 (Ie druk, 579, r. 2), Grol, waar volgens alle andere schrijvers Swol moeQ worden gelezen . HoofQs handschrifQ is hier nieQ zeer duidelijk .

ZESDE HOOFDSTUK .
HoofQs SQaaQkundige en Kerkelijke Beginselen .

In heQ sQandaardwerk, daQ prof Fruin heefQ gewijd aan
heQ Qijdvak, waarin ook heQ belangrijksQe deel van HoofQs
jeugd valQ, worden CoornherQ en Marnix geQeekend als
de verQegenwoordigers der beide richQingen, die zich in
de Gereformeerde Kerk openbaarden, Qerwijl daarnaasQ,
een derde parQij sQond, die der liberQijnen, „ook wel neuQralisQen genoemd, omdaQ zij in den sQrijd Qusschen roomsch
en onroomsch, nieQ zoo sQellig parQij hadden geQrokken,
als de menigQe plichQmaQig achQQe" . ,Inderdaad", zoo gaaQ
Fruin voorQ, „zij sQammen eer van de humanisQen dan van
de kerkhervormers af ; zij sQellen, als dezen, heQ algemeen ChrisQelijke hooger dan heQ eigenaardige daQ heQ
proQesQanQisme van heQ kaQholicisme onderscheidQ . Zij begeeren verdraagzaamheid en geweQensvrijheid voor alien .
Zij hebben een afkeer van heQ Qheologisch geQwisQ, van
heQ zoeken naar eene waarheid, die nieQ Qo vinden is ; zij
zijn vijanden van priesQerdwang zoowel als van predikanQenregeering, van bijgeloof en geesQdrijverij onder iederen
vorm" . ToQ hen rekenQ de schrijver aan de zijde der
ProQesQanQen, OldenbarnevelQ, en "vele der regenQen en
sQaaQslieden, die zich in een laQer Qijdvak bij de remonsQranQen hebben aangesloQen " ; onder de Roomschen worden Leoninus en vooral de dichQer Spieghel als hunne
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137

verQegenwoordigers genoemd') . Tegen deze beschouwing

heb ik een bezwaar : ik geloof daQ zij een Qo scherpe grenslijn
QrekQ Qusschen de geesQverwanQen van Dirk VolkerQszoon

CoornherQ en de liberQijnen ; mijns inziens behooren dezen
feiQelijk bij elkaar . Wie OldenbarnevelQs houding gadeslaaQ, nieQ enkel in de uren die aan zijne sQervenssQonde

voorafgingen, doch ook gedurende zijn leven, - hij nam
bijvoorbeeld op de vermaning van WQenbogaerQ deel aan
d e viering van beQ H . Avondmaal 2),

--

zal beQ verschil

meQ CoornherQ nieQ zeer scherp vinden . Ik geloof daQ men

kan volsQaan, meQ Qwee richQingen Qo onderscheiden : die
der CalvinisQen, voor wie beQ godsdiensQig beginsel als
de hoofdzaak gold, en die hunner QegensQanders, welke,

persoonlijk de een meer, de ander minder van de waardij
der ChrisQelijke geloofswaarheid overQuigd, alle hierin
overeensQemden, daQ zij de religie minder als levensbe-

ginsel dan wel als uiQing van den menschelijken geesQ

opvaQQen, en daardoor van zelf nieQ gunsQig gesQemd
waren jegens de ,rigoureusen" of, in de Qaal onzer dagen,

de ,fijnen" . UiQ den kring dezer anQi-CalvinisQischgezinden
is ook HoofQ afkomsQig :

zijn vader behoorde er onder

de Qoongevers . HeQ kan zijn nuQ hebben, alsvorens de
gevoelens van den zoon, in beQ sQaaQkundige en kerkelijke, meer van nabij Qo beschouwen, eersQ een blik Qo
slaan op de beginselen van den vader .

In een ,discours" van den Oud-burgemeesQer Cornelis

PieQerszoon HoofQ, uiQ beQ jaar 1611, vindQ men de grond-

sQelling zijner poliQiek uiQgesproken : ,Voor mijn advys

meene ick, daQ nae de consQiQuQie van den sQaeQ deser
landen, de ArisQocraQycke regieringe ons nodichsQe en

zeeckersQe is, om veelderlye redenen ; zoo verre als
men deselve op eene bequamen voeQ kan pracQiseren" 3
1
9

3)

Fruin, Tien jaren niQ den QachQigjarigen Oorlog 3 , b1z . 284 .
WQenbogaerQs Leven, Kerckelycke Bedieninge, enz ., 1647, blz . 7 .

Memorien en Adviezen van C . Pzn . HoofQ, b1z . 23 .

138
Hij is deze- meening Qoegedaan, overQuigd van de waarheid der spreuk : ,singuli decipere eQ decipi possunQ ;
nemo omnes, neminem omnes fefellerunQ" ') . Wel wenschQ
hij geene oligarchie en keurQ hij beQ of daQ Qo AmsQerdam
door de heerschende parQij enkele oud-burgemeesQers
voorQdurend van beQ kussen werden gehouden "), maar
Qoch roepQ hij uiQ : „de Qegenwoordige Regieringe vandQ
landQ versQae ick zodanich Qo wesen, daQ wij geen beQer
nochQe zeeckerder zouden mogen verkiesen" 3) . Hij was
dan ook, gelijk men weeQ, in 1584 als jongsQe lid der
AmsQerdamsche vroedschap een hevig QegensQander van
de opdrachQ der grafelijkheid aan prins Willem, welke hij
beschouwde als nuQQeloos, in sQrijd meQ de Unie en, meQ beQ
oog zoowel op de aarzeling van Zeeland als op den
Qegenzin der ,gemeenQe" (bier vergaQ hij een oogenblik
zijne arisQocraQische beginselen), onQijdig ") . UiQ veel laQer
Qijd heefQ men nog een opsQel van zijne hand, daQ QoQ QiQel
heefQ : ,Bedenkinge op beQ veranderen van de Regieringe,
ofQe aennemen van een Prince" 5 ), doch welks inhoud
wel eenigszins QeleursQelQ . Als al zijne QijdgenooQen goed
in den Bijbel Qehuis, Qoonde de oude HoofQ diQ gewoonlijk in zijne adviezen ; zoo ook bier . Na de uiQing
eener klachQ over de onzekerheid van al beQ aardsche,
waarom David QerechQ heefQ gezegd : ,verlaeQ u nyeQ op
vorsQen, zij zijn menschen", doorloopQ hij de bijbelsche
geschiedenis en somQ de verkeerdheden op van ,dyen
')

Memorien en Adviezen van C . Pzn . HoofQ, b1z . 260 .

~)

71 .

62 .
3)
°) Men vindQ de, bij gelegenheid van de bezending der SQaQen van Holland om AmsQerdam over Qo halen, door HoofQ op 9 Juni 1584 uiQgesproken rede
bij Bor, II (AuQh . SQukken, blz . 56) en bij Mr . H . J . Koenen, Over de beide
SQaaQsparQijen in de voormalige Republiek, 1868, blz . 54 . Alsmede in laQere
Qaal en spelling overgebrachQ, bij Wagenaar, AmsQerdam, I . 392 (uiQg. i n
folio) en verkorQ in diens Vaderl . HisQ ., VII . 525 .
5) Memorien en Adviezen van C . Pzn . HoofQ, biz . 154-166 .
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Qreffelijeken heldQ Gedeon ; van Abimelech, JepQhach en Simpson, „dye hem door een vrouwe, Delila, heefQ laQen verdwasen ; Davids zonden, zijne moeielijkheden meQ zijne zonen ;
de fouQen van Rehabeam, Joram, Jehu, Josias en Ezechias,
die alien diensQ moeQen doen als afschrikwekkende voorbeelden. Vervolgens sQelQ hij den voorspoed van VeneQie
en ZwiQserland Qegenover heQ loQ der Fransche Koningen,
„dye deen na dander werden vermoordQ" ; een ongeluk
daQ, in Engeland, ElisabeQh en Jacobus bijna, Qen onzenQ,
Oranje inderdaad heefQ geQroffen . Dan volgQ de opmerking,
daQ heQ „een zeer bedenckelijke zaecke" is, de opvolging
Qo binden aan de kinderen van den vorsQ, ,heQzij daQse
bequaem ofQe onbequaem, vroom ofQe onvroom zijn" ;
Qerwijl daarenQegen de Qegenwoordige regeering als onsQerfelijk kan beschouwd worden, daar men sQeeds de meesQ
geschikQen kan kiezen om de lediggeworden plaaQsen Qo
bezeQQen . NadaQ diQ alles op een drieQal bladzijden is afgehandeld, vulQ heQ advies er nog achQ, waarin echQer van
heQ ,aennemen van een Prince" geen sprake meer is,
doch de redenaar zijn sQokpaardje berijdQ : de verhouding
Qusschen SQaaQ en Kerk .
Zijn sQokpaardje, zeide ik . Inderdaad heQ grooQsQe deel
zijner ons overgeleverde adviezen handelQ over de kerkelijke kwesQie dier dagen . Op den voorgrond QreedQ
daarbij zijn afkeer van de ,geesQelijken" . ,Hoeveel onheyls
de geesQelycken QoQ alien Qijden hebben Qo wege gebraehQ", is,
meenQ hij, ,alle man bekenQ" . In de 19 door heQ HisQorisch
GenooQschap Qo UQrechQ uiQgegeven sQukken van zijne hand,
vindQ men nieQ minder dan zeven') maal eene bijna gelijkluidende opgave van al daQ ,onheyls" . Zij beginQ meQ den
moord der SichemiQen door Simeon en Levi (!) en somQ dan
verder op al waQ uiQ heQ Oude en Nieuwe TesQamenQ,
benevens de Aprocryphe Boeken, Qen nadeele van ,bedien')

Memorien en Adviezen van C . Pz . HoofQ, b1z. 36, 128, 164, 216,

269, 361, 373 .
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ders vande goodsdiensQ" kan worden geQrokken . 'Q Is daarom,
zoo oordeelQ hij, hoog noodig, zulke gevaarlijke personen
aan banden Qo leggen, en hij achQ beQ dan ook zeer verkeerd,
daQ de Kerken hare Ouderlingen en Diakenen kiezen
mogen, ,zonder de MagisQraeQ daerin Qo kennen", en daQ
nog wel ,nyeQQegensQaende zij zoo groQen somme geldQs
jaerlijcks verhandelen en nochQans zoo groQen geQal van
onQrouwe en argerlijcke banckeroQQen onder denzelven
werden gevonden, daer ick nyeQ weQe daQ in den QijdQ
van dese Qegenwoordige regieringe, een eenige zodanige
faulQe is gevallen onder allen de RegenQen van alle deser
sQede goodQshuysen, dye bij den heren BurgermeesQeren
nae hare sorchfuldicheydQ werden gesQelQ" ') . Doch nieQ
alleen bij de keuze van kerkelijke ambQsdragers, evenzeer
bij de beslechQing van kerkelijke geschillen, moeQ, zoo meenQ
burgemeesQer HoofQ, de overheid een woordje mede spreken ; waar beQ reeds zoo ver is gekomen, ,daQ men openQlick
susQineerQ, daQ de MagisQraeQ geen gesach in kerckelijcke
saecken compeQeerQ", spreekQ hij als zijne ernsQige overQuiging uiQ, daQ diQ „een grooQ abus is" 2) . NaQuurlijk verdedigQ hij Qen sQerksQe beQ gezag der Provinciale SQaQen
in zaken, die de religie beQreffen ; Qerwijl hij de oversQemming van Holland door de andere gewesQen afwijsQ, dringQ
hij aan op de aanvaarding der besluiQen, die in de vergadering der SQaQen van Holland, bij meerderheid werden
genomen . Zoo vindQ ook de Scherpe ResoluQie, van
4 Aug . 1(" 7, in hem een voorsQander : de resoluQie waarin,
naar de uiQspraak van Fruin, een burgeroorlog lag opgesloQen, wordQ door hem verdedigd meQ een beroep op
,,ons oude symbolum van ,EendrachQ maeckQ machQ" 3) .
Algemeen, van BrandQ QoQ Busken HueQ, is de verdraagzaamheid van den ouden HoofQ geprezen . En zeker,
')

Memorien en Adviezen van C . Pz . HoofQ, blz . 157 . Cf. b1z . 378 .
2.
34 8 .
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als wij hem hooren zeggen : „den conscienQysdwang heefQ
ons al (liQ langdurich oorloch gebaerQ : daerom moeQen
wij die ook schuQQen" '), dan juichen wij diQ woord van
harQe Qoe . Wanneer hij de opmerking maakQ, daQ de
opsQand Qegen Spanje uiQbrak, ,nyeQ QoQ bescherminge
van d'een of dander gesinQheydQ inQ parQiculier, maer van
alle degene, dye vandQ pausdoom waren afgeweken, dye
doen Qer QijdQ genoch al Qo samen onder den QiQel van
KeQQerie ofQe LuQherie waren begrepen""-' ), dan erkennen
wij gaarne, daQ in deze beschouwing een elemenQ van
waarheid ligQ. Als hij, Qijdens zijn vijfde burgemeesQerschap, meQ krachQ zich verzeQ Qegen heQ vervolgen van
Vogelsang, den schrijver van een keQQersch boekje, dan
geven wij hem gelijk en beQreuren heQ daQ zijn gulden
woord,

,in plaaQs van uiQerlijken dwang, behoorQ men

geesQelijke en sQichQelijke middelen Qo gebruiken" 3 ), zoo
vaak is vergeQen ; vergeQen, nieQ heQ minsQ door HoofQs
eigen parQijgenooQen . En waarom vergaQen juisQ dezen
heQ ? HeQ anQwoord moeQ luiden : omdaQ hun beginsel van
verdraagzaamheid nieQ heQ echQe was . Zij pleiQQen er voor ;
nieQ, omdaQ zij van oordeel waren, daQ de overheid zich
nieQ meQ kerkelijke zaken heefQ in Qo laQen : wij zagen
zoo even nog aan den ouden HoofQ, hoe juisQ zij heQ
waren, die de kerken geheel afhankelijk van den sQaaQ
wenschQen Qo zien ; nieQ, omdaQ zij eerbied koesQerden voor
heQ vrije woord : daQ ondervonden, Qoen in 1627 HoofQs
geesQverwanQen de meerderheid in de AmsQerdamsche
regeering hadden verkregen, een SmouQ en een Cloppenburgh dra wel anders °) ;

nieQ, omdaQ zij alien burgers

') Memorien en Adviezen van C, Pz . HoofQ, b1z . 257 .
I4 .
3) BrandQ, HisQoric der ReformaQie, I . 827 .
~) Belangrijk en eene afzonderlijke uiQgave waard, zijn de arQikelen in de
SQandaard van 1882, N', 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, waar onder
~)

11

11

11

,,

,

11

den QiQel ,Een iliusQre School", heQ drijven der AmsQerdamsche RegenQen-
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gelijke rechQen gunden : de slijkgeuzen uiQ de dagen v66r
1618 konden daarvan geQuigen . Neen, hunne verdraagzaamheid had QoQ grond, eenerzijds eene zekere maQe
van scepQicisme en inQellecQualisme, anderzijds poliQieke
overwegingen, Qerwijl ook beQ handelsbelang een woordje
meesprak . NeemQ men hierbij nog in aanmerking, daQ de
schoone leus der ,QoleranQie", uiQsQekend diensQ kon doen
als wapen Qegen beQ gehaQe Calvinisme, dan is de gezindheid dezer mannen op diQ punQ voldoende verklaard, doch
verliesQ de sQralenkrans, hun door laQere schrijvers om beQ
hoofd geQeekend, wel ieQs van zijne schiQQering .
LaaQ ons Qhans zien of de beginselen van Cornelis
PieQerszoon HoofQ 1 ), ook gedeeld werden door zijn zoon .
DaQ de geschiedschrijver HoofQ over de verhouding
Qusschen den VorsQ en de SQaQen de denkbeelden koesQerde,
die in Qhen Qijd algemeen waren, leerQ ons reeds de eersQe
bladzijde zijner Nederlandsche HisQorian . ,HeQ gewesQ
van NederlandQ", zoo vangQ hij zijn werk aan, ,hebben
naa'eQ sloopen des Roomschen Rijx, verscheide weQplichQighe VorsQen by sQukken beheerQ . De vrydoom derEedelen
en SQeeden is door ridderlijke diensQen, en rusQigh inwillighen van schaQQinghen, allengskens aangewonnen . Maar,
meQ zyne huwelyken door Qo dryven, die van anderen Qo
sQeuren, nieQ zonder Qoedoen van snoodQheiQ en geweldQ,
ook Qen deele by erffenis en aankoop, is 'Q den huyze
van Borgonje gelukQ, zich eQlyk de QrefliyksQe leeden des
zelven landschaps in Qo lyven, ende eenen hoofde 'Q onderwerpen . Deezer grooQheiQ, waanende'Q RechQ Q' onQwassen,
verdrooQ beQ een' regeering op voorwaarde Qo voeren", enz .
Deze beschouwing sQrookQ geheel meQ beQ gevoelen der
parQij

uiQ

die

dagen is gescheQsQ . VgI . ook dr. J . C. Naber, „Kerk Qegen

SQaaQ (1572-1631)", Gids van 1878 .
') Cf. over C . Pz . HoofQ, de lezenswaardige brochure van Mr. H . J. Koenen,
Over de beide sQaaQsparQijen in de voormalige Republiek der Ver . Nederl .,
AmsQ . 1868, blz . 3-64 .
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SQaQen van Holland, gelijk zij daQ o . a. uiQspraken in een
sQuk van den 16 OcQ. 1587, waaruiQ ik hier eene enkele
zinsnede afschrijf, zooals HoofQ haar weergeefQ : „'T gaaQ
zeeker, daQ heQ regeeren en berichQen der gewesQen van
Holland meQ WesQvriesland, en Zeeland, sinQ achQhonderQ
jaaren herwaarQs, gesQaan heefQ aan Graaven en Graavinnen,
Qhen van de Ridderschap, Eedelen ende sQeeden uiQbeeldende de SQaaQen der zelve LandQschappen, de Hooghe
Heerschappy weQQelyk was opgedraaghen" ') ; eene Qheorie,
gelijk men weeQ, ook verdeaigd door Hugo de GrooQ in
zijne verhandeling „de anQiquiQaQe rei publicae BaQavae",
doch wier onhoudbaarheid Qhans door niemand meer wordQ
geloochend . HoofQ geefQ ook, in overeensQemming meQ
van MeQeren 2), de handvesQen van Holland op naar GroQius,
die ze geQrokken had uiQ heQ reeds lang vernieQigde
GrooQ-Privilegie 3 ) . In heQ schenden van deze privilegien
moesQ ook volgens zijne opvaQQing, de weQQige grond voor
heQ verzeQ Qegen en de afzwering van Filips worden
gezochQ. Reeds in zijn GeeraerdQ van Velsen vindQ men
deze beschouwing. Als Floris de Vijfde, den edelen, die
hem gevangen hadden genomen, QoevoegQ :
,,Ghy Heeren, ben ick nieQ uw weQQich VorsQ?"

voerQ hem Harman van Woerden QegemoeQ :
,,GheweesQ.
Ghy waerQ beQ, alsoo lang ghy eer en eedQ beQrachQe
Doen die versQurven in uw goddeloos ghedachQe,
VersQorf aen ons de sQaf des VorsQelijcken hands ."

Woorden, die GysberQ van AemsQel aldus aanvulQ :
„Aen ons, die Leden zyn der SQaeQen deses Lands,
Dien ghy 'Q voorneemsQe der voorwaerden hebQ ghebroocken
De welcke waeren op uw Huldinghe besproocken.
') Ned. HisQ ., XXVII . 1213 . 'Q Oorspronkelijke bij Bor, XXIII . 56 (of
111. 82).
a) van MeQeren, II . 3 0 C .
') Ned . HisQ., I . 32 .
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Ghy swoerQ meQ daeghing Gods, en by gesQaefden eed,
DaQ ghy diQ vrye volck, in oorloch en in vreed,
Trouwlijck berechQen soudQ . en vroomelijck beweyren ;
Eer daQ heQ Graeflijck gouwdQ genaecken mochQ uw heyren .
Daer zydy op ghehuldQ ; en is uw QoegheseydQ
By eede wederom, daer op, ghehoorsaemheydQ ;
'Twelck doen ghy maeckQe los, los wierden d'ondersaeQen" 1) .

De SQaQen van Holland hadden in 1581 in de acQe
van afzwering dezelfde beweringen op den voorgrond
gesQeld, daar zij, om de Roomschgezinden nieQ Qo prikkelen, heQ eigenlijk moQief, de godsdiensQkwesQie, nieQ
wilden laQen uiQkomen 2 ) . Ook vroeger reeds had men
deze houding aangenomen . Zoo verhaalQ ons HoofQ op
heQ einde van 1576 : „De SQaaQen van HollandQ, o m
AmsQerdam Q o Q r e k k e n, schreeven wel beweeghlyk
aan de BurghermeesQers ; en onder ander, daQ men noyQ
om 'QsQuk des geloofs geoorloghQ had" 3 ) ; eninderdaad, als men den brief bij Bor naleesQ, .dan vindQ men
daQ de SQaQen ,alQijd verklaerQ hebben, en als noch verklaren, de wapenen om de Religie nooiQ aengenomen
Qo hebben, en daQ [s]y alsulks de sake gesQelQ hebben aen
heQ advijs van de Generale SQaQen van den Landen, als
blijkQ by 'Q gunQ op de Vrede-handel QoQ Breda, van wegen
sijne Princelijke ExcellenQie en [hen] luiden is gepresenQeerQ, en in den ArQiculen van den QracQaeQ en verbond
Qusschen den anderen Provincien en [hen], laeQsQ gemaekQ
QoQ GenQ, genoegsaem is vermelQ en verdragen" ') . DaQ
HoofQ diQ gevoelen deelQ, blijkQ uiQ heQgeen hij schrijfQ
over heQ mislukken der vredesonderhandelingen Qo Breda,
') GedichQen van P. C. HoofQ, II . 225 .
°) Cf. Groen van PrinsQerer, Archives eQc ., Mere Serie, VII . 587 . Alsmede
Verscheidenheden over SQaaQsrechQ en PoliQiek, blz . 99 ; en Ongeloof en
RevoluQie', 136 .
$) Ned . HisQ ., XI. 490 .
`) Bor, X . 200 (of I . 758, ed . 1679) .
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in heQ voorjaar van 15 7 5 : „De BondQgenooQen, nieQQemin,
scheenen wel de voldoendsQe geweesQ Qo zyn : gemerkQ zy
uiQgebooden hadden, al 'Q geschil, jaa daQ van Q geloof
ook by d'Algemeine SQaaQen Qo laaQen slyQen . 'T welk
zelfs de Roomsgezinden gevoelen deed', daQ heQ hun
nieQ zoo zeer om den GodsdiensQ Qo doen was, als om
d'ouwde gerechQigheeden, en onQslagh van d'uiQheemschen ;
Qwee dingen hun eeven smaakelyk als Qhen van HollandQ" ') .
En Qoch waren de onderhandelingen juisQ afgesprongen
op heQ sQuk van den godsdiensQ, gelijk KluiQ heefQ aangeQeekend uiQ de ResoluQien van Holland, 1575, blz . 452,
waar men leesQ , daQ men heQ buiQen heQ ArQikel van den
GodsdiensQ eens was en genoeghsaem versQaen moeQ
werden heQ Accord gesloQen Qo zyn" ') . Neen, waQ men
mochQ spreken van voorrechQen en handvesQen, de oude
HoofQ had gelijk, Qoen hij heQ uiQsprak : „den conscienQysdwang heefQ diQ oorloch gebaerQ" .
Was HoofQ den in zijn Qijd heerschenden denkbeelden
over de machQ der SQaQen Qegenover den VorsQ Qoegedaan,
heQ schijnQ daQ hij de opdrachQ der beperkQe SouvereiniQeiQ
aan Willem van Oranje minder afkeurenswaardig vond
dan zijn vader . KluiQ wijsQ op een paar uiQdrukkingen
door hem bij heQ verhaal der onderhandelingen gebezigd,
waaruiQ men diQ zou kunnen afleiden ;) ; als, daQ heQ anQwoord der SQaQen van Holland de bezwaren van UQrechQ
,,ernsQelyk weederleide" ; daQ AmsQerdam en Gouda „ofQ
men schoon hun Qo gemoeQ voerde, daQ ze zelf meede
den Prins aangezochQ hadden, en de gemelde opdraghQ
doen bekrafQighen", ,onverzeQQelyk bleeven"') ; inderdaad
laaQ de woordenkeus hier doorschemeren, daQ de schrijver
')

Ned . HisQ ., X. 420 .
Z) KluiQ, HisQoric der Hollandsche SQaaQsregering, I . 91 .
9) KluiQ,
1 . 358 .
°) Ned . HisQ ., XX . 886 .
11
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jegens de opposiQie nieQ gunsQig gezind was . Verder verdienQ beQ, om meQ de woorden van KluiQ Qo spreken,
„bij onbevooroordeelden overweging en zijne opmerking",
daQ HoofQ over de zoo geroemde redevoering van zijn
vader geheel zwijgQ en van de door dezen opgesomde
bezwaren gansch geen melding maakQ, waaruiQ KluiQ
geneigd is of Qo leiden, ,daQ beQ VerQoog zelve, of laQer
opgesQeld, of eene zachQer uiQlegging dan gemeenlijk
daaraan gehechQ wordQ, medebrengQ" ') . Ik achQ beQ waarschijnlijk daQ HoofQ, waar beQ zijn plan was de HisQorian
aan Frederik Hendrik op Qo dragen, beQ beQer oordeelde
van den QegensQand zijns vaders geene melding Qo maken :
Qemeer daar van de geheele zaak Qoch nieQs was gekomen . In de bedoelde opdrachQ wijsQ hij er juisQ op, daQ
de liefde voor beQ huffs van Oranje hem reeds door zijn
vader was ingeboezemd, wien hij had hooren zeggen
,,daQ by de naakoomelingen van zynen Heere den Prinse
Hooghloflyker GedachQenisse, nieQ aanschouwen kon,
zonder daQ hem de vernieuwing, van 'Q geen wylen zyn'
VorsQelyke DoorluchQigheidQ, voor deeze Landen, gedaan
en geleeden had, QoQ weenen beweeghde" . KluiQ heefQ
verder nog opgemerkQ, daQ uiQ de woorden, waarmede
HoofQ de opdrachQ onderQeekende : ,Uw' HoogheiQs
geQrouwsQe onderdaan en ooQmoedigsQe dienaar", kan
afgeleid worden, daQ by ,veel hooger gedachQen van de
SQadhouderlijke Regering en Waardigheid in zijnen Qijd
maakQe" . Dezelfde onderQeekening draagQ beQ schrijven
van i g Jan. 1643, waarin hij Frederik Hendrik zijn dank
beQuigQ voor beQ geschenk, daQ deze hem naar aanleiding
der opdrachQ had vereerd 2) . Overigens komQ onder de
ruim goo brieven van HoofQs hand, die QoQ ons gekomen
zijn, er nog slechQs een voor - aan BurgemeesQeren van
')

KluiQ, 1 . 1 .

`) HoofQs Brieven, IV. N ° . 837 .
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AmsQerdam,

uiQ

1612,

dus een der eersQe -- waarin hij

zich ,onderdaen" QeekenQ') . Brieven aan de SQaQen van
Holland zijn geQeekend meQ „onderdaensQe dienaer" 2),
of „onderdaene geQrouwe dienaer" 3) ; aan de GecommiQQeerde Raden van Holland en WesQ-Friesland, meQ,, onderdaensQe dienaar" '), of „onderdaene dienaer" ') ; aan MauriQs,
meQ , eigensQe ende geQrouwsQe dienaer"''), „ooQmoedichsQe
en geQrouwsQe dienaer" '), of -- en diQ zijn de meesQe ,,onderdaensQe, geQrouwsQe dienaer" 8) ; aan Frederik Hendrik, behalve de genoemde, meQ „onderdaensQe, ooQmoedighsQe dienaer 9), of „onderdaensQe, geQrouwsQe dienaer" "') .
Zeer Qalrijk zijn verder de brieven aan allerlei andere
personen waarin HoofQ zich ,onderdaenen" of ,onderdaensQen dienaer" noemQ ;

zoo is hij bijvoorbeeld in de

Qalrijke brieven aan zijn neef Joachim van WikkevoorQ
meesQal diens „onderdaensQe, ooQmoedighsQe dienaer" . Veel
is dus m . i . uiQ de wijze van onderQeekening nieQ of Qo
leiden, al moeQ heQ erkend worden, daQ een vurig aanhanger der SQaaQsparQij zich laQer nieQ lichQ ,onderdaan"
van een Prins van Oranje zou hebben genoemd .
Van HoofQs liefde voor heQ huis van Oranje geefQ
Qrouwens menige plaaQs uiQ zijne werken, zoowel uiQ de
HisQorian als uiQ de GedichQen, duidelijk blijk . UiQ de
HisQorian wensch ik enkel heQ eenvoudige woord aan Qo
halen, waarmede hij de scheQs van heQ karakQer van

') HoofQs Brieven, I . N° . 1 32)

$)
6)

„

°)

9)
'°)

„

1.
I.
I.
, I.

N °. 30, 76 .
N° . io5, io6, iio .
N° . 11, 12, 14, 16 enz .
N °. 119, 123, 138 enz .
I. N' . 6 .
I . N °. 9 .
I . N°. 39, 47, 73, 83, III, 118, 127, 128, 030 .
I . N ° . 220 ; II . N° . 454 ; III . No, 65i .
II . N° . 329 .
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Prins Willem besluiQ : ,Immers diQ zal niemandQ loochenen,
daQ geen VorsQ onder de zon ooiQ vuurigher bemindQ, en
hoogher geachQ moghQ worden van zyn' onderdaanen, dan
zyne DoorluchQigheiQ geweesQ is van de Hollanders en
Zeeuwen" ') .

In een gedichQ „op heQ besQanQ des jaers

1609", vraagQ hij een sQandbeeld voor den Prins als ,,Beschermer van de Vry Vereende Nederlanden " ; doch indien
Vulcanus geen gelegenheid heefQ diQ Qo maken,
„HeQ sal daer evenwel om achQerblijven nieQ :
Maer wij en ons geslachQ die sullen 'Q alien daegen
Soodanich heerlijck beeldQ in ons' gedachQen draegen,
En vieren in ons harQ meQ danck en lof, alsins,
De weldaedQ en de deuchQ van den Nassauschen Prins" 9) .

In een gedichQ Qer eere van Heinsius' Auriacus sive
liberQas saucia, beeQ heQ :
,,Wel was 'Q een gouwden Prins wiens moed, versQandQ en vlijQ
De gouwden vrijheidQ schanck en oock den gouwden QijdQ" s) .

ToQ van den BoeQselaer, door zijn eersQe huwelijk schoonzoon van Marnix, zegQ hij in een dichQerlijken brief uiQ
1615 :
,,Ghij onder Nassau sijQ geweesQ Qer hoogher schoolen,
Die schilderQ meQ een swaerdQ, en meQ een spieQse schrijfQ,
En preeckQ meQ grof geschuQ hoemen crijghshandel drijfQ" *) ;

inderdaad eene even kernachQige als schoone karakQeriseering van MauriQs' verdiensQen .
De profeQie van de VechQ aan heQ sloQ van den GeeraerdQ
Van Velsen, aangaande heQ Neil, daQ de sQam van Nassau
Holland brengen zou, is Qo lang om haar hier of Qo
schrijven ; slechQs deze regels Qer eere van MauriQs mogen
hier eene plaaQs vinden

') Ned . HisQ ., XX . 908 .
~) GedichQen van P . C . HoofQ, I . 92 .
I. 112 .
4)

„

„

,

I . 153 .
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„ %VanQ,

als een blixem snel Qen slingher uyQghedreven
Des yverighen Gods, sal by Qen sQryde sQreeven,
Afwerpende' en verQreende' al waQ zijn spiQs onQmoedQ,
OmheynQ meQ aerdsche goon, en helden van zijn bloedQ :
MeQ Heynrick dapper, zijn beleyder van de paerden ;
MeQ Welhem Vrieslands heyl ; Philips den onvervaerden,
Den vroomen Luydewijck, beyd waerdich andermael
Te leven ; en Johan braef als een punQ van sQael ;
Den nemmersuffen ErnsQ ; Nassausche' al meQ elckander" ') .

Hoe hij Frederik Hendrik vereerde, QoonQ de bekende „Hollandsche GroeQ aen den Prinse van Oranje,
over de zeghe van den jaere 1629" 2), en zeker nieQ
minder de OpdrachQ zijner HisQorian, een sQuk, daQ misschien nieQ geheel van gezwollenheid is vrij Qo pleiQen .
HeQ is oak eigenaardig, daQ men in geen zijner brieven uiQ
1637 QoQ 1639, Qoen AmsQerdam vrij hevige geschillen
meQ den Prins en de SQaQen-G-eneraal had, eene enkele
opmerking vindQ, waaruiQ men zijne meening zou kunnen
afleiden . Wel spreekQ hij over den oorlog in DuiQschland
of allerlei andere buiQenlandsche zaken ; ook over de
krijgsverrichQingen van onze Qroepen, doch over de binnenlandsche poliQiek zwijgQ hij . Geen harQsQochQelijk
parQijman, schijnQ heQ hem voldoende geweesQ Qo zijn Qo
weQen, daQ in AmsQerdam zijne poliQieke vrienden op heQ
kussen zaQen, en de SQadhouder zich van hunne beginselen geen QegensQander Qoonde ; hunne oneenigheden lieQen
hem overigens koud .
') GedichQen van P . C . HoofQ, II. 264 . DaQ meQ ,Heynrick"' Frederik
Hendrik, meQ „Welhem" Willem Lodewijk wordQ bedoeld is duidelijk .
Philips en Luydewijck zijn broeders van dezen laaQsQe, van welke de eersQe
in 1595 gewond werd bij een aanslag op Grol en aan zijne wonden overfeed, en de andere in 1604 bij heQ beleg van Sluis aan eene ziekQe sQierf.
„Johan braef als een punQ van sQael", zal Johan ErnsQ zijn, kleinzoon van
Jan den Oude, op 20 jarigen leefQijd onder MauriQs in diensQ geQreden (geb .
1582 j 1617) ; ErnsQ is de beroemde ErnsQ Casimir, na Willem Lodewijk
sQadhouder van Friesland (1 1632) .
') GedichQen van P, C . HoofQ, I . 307 .
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Zijne poliQieke vrienden : zeer zeker was HoofQ, evenals
zijn vader, een voorsQander van de parQij, die in 1618 heQ
onderspiQ had gedolven . DiQ Qoonde hij door, Qoen na
MauriQs' dood de kans gekeerd was, zeer Qo ijveren voor
de Qerugroeping van degenen, die in der Qijd heQ land hadden
moeQen ruimen,welke hij verlangde,,si non en Qermes diserQs,
pour le moins en Qermes generaulx, par la publicaQion d'une
amnesQie universelle, qui ne debvrojQ avec moins d'ardeur
esQre embrassee du parQhy opprimanQ que de l'opprime,
pour luy servir de guarenQ envers la volubiliQe du sorQ",
gelijk hij aan den zwager van de GrooQ, Nicolaas van
Reygersberghe, schreef. „Pour jeQQer un peu de poudre
aux yeux de nos zelez", zou men dan de medeplichQigen
aan den mislukQen moordaanslag op MauriQs in 1623,
van deze algemeene amnesQie kunnen uiQsluiQen . Hij verwachQQe bij deze plannen Qo worden gesQeund door al
diegenen uiQ de AmsQerdamsche Vroedschap, „qui onQ
quelque nerf ou veine d'ancien Hollandois" ') ; eene uiQdrukking van weinig eerbied voor zijne QegensQanders
geQuigend . Blijkens laQere brieven verwachQQe hij van de
aansQaande omzeQQing der regeering van AmsQerdam, die
i Februari 1627 werkelijk plaaQs greep, veel heil 2) ; doch,
gelijk men weeQ, was juisQ een onderschepQe brief van
Reygersberghe aan de GrooQ, waarin deze over diQ feiQ
sprak, oorzaak daQ van de zaak nieQs kwam 3) . Een paar
brieven uiQ 1631 doeQ ons zien, daQ HoofQ in den Qerugkeer van de GrooQ bleef belangsQellen ') . DaQ hij gunsQig
gesQemd was voor een nieuw besQand meQ Spanje, waarover
in 1629 en 1630 werd onderhandeld en waar de ConQra-RemonsQranQen vooral zich Qegen verzeQQen, spreekQ van zelf S) .
') HoofQs Brieven, I. N ° . 158 .
2)
„
, I . N' . 163, 164.
11
$) AiQsema, Saken van SQaeQ en Oorlogh, II . 374 vv . (ed . i n 4 °)
`) HoofQs Brieven, II . 135 (N °. 300) en 221 (N °. 364) .
5)
II. 19 (N ° . 235) en 26 (N °. 237) .
11
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NieQ enkel uiQ zijne houding onder Frederik Hendrik
blijkQ QoQ welke parQij HoofQ behoorde . Reeds vroeger
had hij diQ geQoond, in zijne kwaliQeiQ als baljuw van
Gooiland . Den 22sQen December 1615 hadden de SQaQen
van Holland heQ noodig geoordeeld, aan de MagisQraQen
van de SQeden, de Hoofd-offlcieren in de Dorpen en de
respecQieve kerkelijke Classes, „QoQ vordering van Godes
Eere en Glorie, welsQanQ der Landen en SQeden van HollandQ en WesQ-VrieslanQ, rusQe, eenigheyQ, en opbouwinge
der ChrisQelijcke Gereformeerde Kercke ende GemeenQe,
miQsgaders weeringe van alle oneenigheden ende scheuring",
eenige resoluQion Qoe Qo zenden, waarvan de voornaamsQe
was een „ExQracQ uyQ de Kerckelijke OrdinanQie van den
Tare 1591, aengaende de Verkiezinge van de Kerckendienaren, Ouderlingen en Diaconen" ') . Nu gebeurde heQ in
heQ volgende jaar daQ de predikanQ van Huizen, welk dorp
onder HoofQs gebied ressorQeerde, een beroep naar Bolsward aannam, zoodaQ er zich voor den Baljuw eene gelegenheid opdeed om Qo Qoonen, daQ hij de beginselen van de
heerschende parQij in Hollands SQaQen deelde . Den 2 5sQen
SepQember 16 16 schreef hij den SchouQ en GerechQe van
Huizen aan ,daQ zy, in 'Q verkiesen van eenen nieuwen
Dienaer des H. Euangelij, haer souden nevens [hem] hebben
Qo reguleren in conformiQe van 'Q Qweede arQikel der kerckelijke ordonnanQie van den jaere 159 1 " . DiQ arQikel hield
in, daQ bij eene predikanQsvacaQure in een dorp „de HoofQOfficieren meQ den SchouQ en GerechQe aldaer vier personen uyQ de Parochie die sy daer Qoe alder-bequaemsQ
vinden, commiQQeren" zouden ; „die meQ drie Dienaren uyQ
den Classe van Qhen quarQiere meQ een Ouderling van de
Kerke, of daer geen Ouderlingen zijn, meQ een vierde
Dienaer van de voorseyde Classe gesamenQlijk QoQ verkiesinge van een bequaem Kerken-dienaer sullen proce')

WQenbogaerQ, Kerckel . HisQ ., IV . 84 .
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deren" ') . SchouQ en BuurmeesQeren van Huizen verklaarden
daarop daQ ,haere gemeenQe d'ordre van de Ed . Mogh .
Heeren SQaeQen nieQ [zou] Qo buiQen gaen", doch daQ zij
nog geen dag voor de keuze der gemachQigden hadden
vasQgesQeld . De predikanQ van Huizen, ds . H . Ribbius 2),
was echQer nieQ gezind heQ rechQ der Kerk om zelf haren
leeraar aan Qo wijzen, prijs Qo geven . Toen HoofQ Qwee
dagen laQer voor zaken Qo AmsQerdam moesQ zijn, zorgde
hij daQ hij er ook was, en brachQ den DrosQ 's middags,
korQ na diens aankomsQ, een bezoek, in gezelschap van
de beide oudsQe predikanQen der AmsQerdamsche GemeenQe,
Johannes Hallius en PeQrus Plancius, meQ heQ doel hem
Qo verzoeken zich buiQen de zaak Qo houden . HoofQ verzekerde hun daQ heQ hem nieQ Qo doen was om der Kerk van
Huizen iemand op Qo dringen, „die d'eenvoudighe huisluiden onQrusQen mochQ meQ hooghloopende quesQien",
maar daQ hij ,d'ordre van [s]ijne Heeren en MeesQers"
wilde nakomen ; hij hield hun voor daQ heQ Qoch veel
eervoller voor een predikanQ was, beroepen Qo worden
door eene Commissie, waarin GecommiQQeerden van de
Regeering en PredikanQen uiQ de Classis zaQen, dan door
eene ,dorpkercke", en ried hun zich liever de gunsQ der
Overheid Qo verzekeren, door op diQ punQ, daQ bovendien
hun eigen aanzien vermeerderde, Qoe Qo geven, dan zonder
voordeel die Overheid Qo ,irriQeren" . Ten sloQQe beloofde
hij hun Qo zorgen, daQ voor heQ beroepen van een predikanQ in de Gereformeerde Kerk, ,egeene vyanden van
de Gereformeerde Religie souden worden geauQhorizeerQ" .
De predikanQen lieQen zich naQuurlijk hier nieQ mede
QevredensQellen . De grijze Hallius Lm heQ woord en wees
er op, daQ heQ een geval van ver sQrekkende consequenQie
')

Zie heQ sQuk bij Bor, XXVIII, 22 (of D1 . III . 558) .
2 ) Blijkens de lijsQ van predikanQen Qo Huizen, in heQ Nieuw Kerkelijk
Handboek, door M . W . L, van Alphen Sr., Jaargang 1893, blz . ii8 .
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gold, zoodaQ de classis er nieQ eens over behoefde Qo
denken ; hij verzochQ HoofQ alles bij beQ oude Qo laQen en
de Kerk van Huizen meQ beQ door haar besloQen beroep
op den predikanQ van beQ naburige Waverveen rusQig Qo
laQen doorgaan. Doch de DrosQ bleef op zijn sQuk sQaan : hij
verbood - was daQ de vrijheid, waarvoor onze Vaderen
hadden gesQreden en waarop de SQaQen en hunne vrienden
voorQdurend roemden? - hij verbood ,expresselijck" meQ
beQ beroep voorQ Qo gaan . Wel wilde hij zich er nog
eens op bedenken, en zou dan Qijdig zijn eindbesluiQ mededeelen. Daarmede konden de Heeren heengaan.
Gedurende beQ gesprek was hem ook Qegengeworpen,
daQ onder de Qen vorige jare door de SQaQen rondgezonden resoluQien er Qwee waren, van Februari en Juli 1612,
waarin sQond, daQ de kerkenordening van 1591 mochQ worden
ingevoerd overal ,daer 'Q goed gevonden wordQ", waaruiQ
men afleidde, ,daQ beQ den HoofQofficieren, SchouQen en
GerechQen van de dorpen soude vry sQaen, de selve kerkenordre wijders nieQ Qo achQervolghen, als haer goede
raedQ gedraegQ" . Toen nu de PredikanQen verQrokken
waren bedachQ HoofQ, daQ, waar de zaken zoo sQonden,
de ,odieusheidQ" van de invoering alleen hem zou Qreffen,
en, ofschoon Busken HueQ zich overQuigd houdQ daQ HoofQ
,,voor elke goede algemeene zaak, indien de nood beQ
geeischQ had, zijne beziQQingen en zijn leven zou hebben
opgeofferd" '), zich gehaaQ Qo maken Qerwille van een
predikanQsberoep, daarin had hij geen lusQ . Hij richQQe
daarom den volgenden dag een schrijven aan de Edele
Mogende Heeren, GecommiQQeerde Raden van de SQaQen
van Holland, meQ beQ verzoek om hem zijne houding
voor Qo schrijven : „Qen einde ick, behoudens 'Q schuldigh
respecQ van Uwe Ed. Mogh ., indien de GerechQen van
Huisen des gesinQ zijn, de sake laeQe berusQen, ofQ anders')

Busken HueQ, LiQQerarische FanQasien en KriQieken, XVIII . 14 .
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sins hebbe, waermede ick my solidelijck jegens de ingruerende opspraeck en calumnien verseQQen moghe" . Gelukkig voor hem, vonden de GecommiQQeerde Raden heQ
in diQ geval beQer nieQ Qo hefQig op Qo Qreden, zoodaQ den
31sQen OcQober aan den DrosQ bevel gezonden werd om,
,,soo de vrede daer mede kon gehouden worden", heQ
beroep van den predikanQ van Waverveen naar Huisen
Qo „faciliQeren, en de humeuren naer zyn vermogen daer
Qoe Qo disponeren" . Hiermede was de zaak uiQ') .
Ik heb bij deze geschiedenis eenigszins uiQvoerig sQilgesQaan, omdaQ zij ons een blik gunQ zoowel op HoofQs
beginselen, als op zijn karakQer . Hij wilde de caesaropapisQische Qheorieen der SQaQen van Holland in prakQijk
brengen ; hij hield zich een oogenblik kras, Qoen een
paar wakkere verdedigers van de vrijheid der Kerken
hem QoQ andere gedachQen zochQen Qo brengen ; doch de
overweging daQ zijne houding hem gehaaQ zou kunnen
maken, deed hem van de zaak afzien . Voor zijne beginselen sQrijden en lijden wilde hij nieQ . Jacobus SchelQema
moge in HoofQs opQreden een blijk vinden van zijne
"gemaQigde denk- en handelwijze Qen opzichQe der Godgeleerde verschillen" ") en Van VloQen moge, meQ diQ oordeel
insQemmend, juichend uiQroepen : ,Wij zien hem hier geheel
in den geesQ der bezadigde denkwijs van de Hollandsche
SQaQen Qo werk gaan, Qerwijl hij weigerQ gehoor Qo geven
aan de voorsQellingen hem van de zijde der kerkelijke
parQij, door Qwee harer hevigsQe voorsQanders gedaan" 3) ;
heQ ware voor HoofQ Qo wenschen geweesQ daQ hij zich
nieQ meQ de zaak had ingelaQen .
') Zie den Brief van HoofQ, in de uiQgave van v . VloQen, I. 104 (N ° . 53) ;
ook reeds bij BrandQ, HisQ . der Ref., II . 423 vv ., waar, blz. 425, ook heQ
anQwoord der GecommiQQeerde Raden gevonden wordQ .
')

J.

SchelQema, Over de brieven van P . C . HoofQ ; ook gedrukQ in zijn

,,Geschied- en LeQQerkundig mengelwerk", Ila . Q .
9) v . VloQen, Q . a . p . in de uiQgave van HoofQs Brieven .
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JuisQ omsQreeks den Qijd, waarin deze sQrijd viel, maakQe
HoofQ een begin meQ zijn besQe Qreurspel, den BaeQo ),
door Busken HueQ belangrijk genoemd, ook ,als Qheologisch-poliQisch QrakQaaQ" . In heQ reeds door mij aangehaalde
opsQel, heefQ HueQ op Qal van plaaQsen uiQ diQ sQuk gewezen,
waarin HoofQ zijne philosophische en Qheologische denkbeelden uiQ ; ik wensch bier nog enkele regels aan Qo
halen, waar de verhouding Qusschen SQaaQ en Kerk Qer
sprake komQ . Wanneer BaeQo heQ land der CaQQen moeQ
verlaQen, besluiQ de opperpriesQeres ZeghemondQ hem Qo
volgen ; Qusschen deze beiden wordQ dan diQ gesprek
gevoerd :
BAETO .

Eerwaerde Moeder weesQ meQ aller eer gegroeQ .
ZEGHEMONDT.

God gun mijn' VorsQ daQ hij magh alle weerspoedQ doorsQaen .
Wij sullen volghen hem .
BAETO.

NieQ volghen dan, maer voorgaen .
De Godskund, 's Hemels gaef bejd nuQ voor besQ' en boosQ',
In voorspoedQ 's menschen Qoom, in onspoedQ 's menschen QroosQ,
Bekomen wij door u . DaQ d' heilsaeme GodvruchQicheidQ
De geene die op weQ nieQ passen, houdQ in QuchQicheidQ,
ErkenQmen van uw ampQ. Dies jck, meQ grooQe reen,
U hoogher eere geef.
ZEGHEMONDT .

Voor onsen VorsQ Qo Qreen
En leggen wij ons self nieQ Qoe. Van de gerechQen
Is de voorschepen 'Q hGofQ ; de VeldQheer van de knechQen
Des krijghs ; de Toppaepin gelijck des hemels Qolck
Van 'Q geesQelijcke gildQ : De VorsQ van 'Q heele volck .
Daeromme wie daQ machQ QoQ godsdiensQ heefQ verkreghen,
Zij seker, en gedencke' hoe daQ hij die, van weghen
Der hoogher OvricheidQ, Qo voeren heefQ aenvaerdQ
Gelyck WQ Qhen naem, weQ en waepen zijn bewaerQ .
De mijQer, 'Q rechQboeck, 'Q swaerdQ en dienen nieQ gescheiden .
De derde pijler vesQ : en d' andre meQ haer bejden,
') HoofQs Brieven, I . iog (N°. 54) .
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Wanneer haer d' een begeefQ, en weeQen geenen raedQ
Om sQaende 'Q swaer gebouw Qo houden van den sQaeQ.
Sulx, besQ den VorsQe pasQ heQ hoogh gesagh in alien ;
DaQ hij haer Q' saemen bind en ijder hoed' voor vallen :
Gelijck, van oudQhejdQ af, den KaQQen heefQ behaeghQ .
BURGERHART (Heer van 's Coninx bloede) .
Verandring in een sQaeQ zeer selden wel beslaeghQ .
ZEGHEMONDT .

Mijn VorsQ gelieve d' eersQ Qo zijn .
BAETO .

Ulien, de naesQe ') .

Men zieQ hier duidelijk de geheele Qheorie . Alle gezag
in geesQelijke zaken daalQ of van den vorsQ : de kerk
vormQ eenvoudig een Qai van diensQ in den sQaaQ, evengoed als heQ leger of de rechQerlijke machQ : „den VorsQe
pasQ heQ hoogh gesagh in alien" .
VersQerkQ was HoofQ in deze ideeen door de redevoering, die Hugo de GrooQ, als gedepuQeerde van de SQaQen
van Holland, den 23sQen April 1616 in de vergadering
der AmsQerdamsche vroedschap gehouden had, om de
sQad Qo bewegen haar verzeQ Qegen heQ caesaropapisme
van OldenbarnevelQ en de zijnen op Qo geven, waarin hij
gelukkig nieQ slaagde . HoofQ schrijfQ hem ruim een half jaar
laQer, 29 Nov . 1616 : „De redenen, die UEd . jegenwoordigheiQ ons verleenQ heefQ Qo nuQQigen, sijn van sulcken
gewichQe geweesQ, daQ mijn versQandQ al sQadigh Qo doene
vindQ meQ dezelve Qo verduwen" ; en onderwerpQ dan aan heQ
oordeel van de GrooQ de vraag, of heQ feiQ daQ de Fransche
koningen bij hunne zalving heQ Avondmaal onder beiderlei
gedaanQe onQvangen, nieQ een ,overschoQ" is van de ,Kerkelijcke MoghenheiQ" 2 ) .
HoofQs ijver voor den Souverein, in casu de SQaQen of
misschien juisQer nog de sQedelijke Vroedschappen, ging
gepaard meQ cen arisQocraQischen afkeer van heQ yolk .
')

GedichQen van P . C . HoofQ, II . 382 .
°) HoofQs Brieven, I, 14, i15 . (N °. 57).
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Scherp maar nieQQemin waar, zegQ JonckbloeQ : ,Als een
echQe „man van kom-op" was hij zeer bang om voor een
burgerman gehouden Qo worden" '), meQ een beroep op
een brief aan MosQarQ, waarin hij van zich zelven sprekende
zich ,anders van 'Q yolk nieQ" noemQ 2) . Inderdaad schijnQ
HoofQ vergeQen Qo zijn, daQ zijns vaders grooQvader een Zaandammer schipper was geweesQ . Talrijk zijn in zijne werken
de uiQvallen Qegen beQ „graauw" of de „gemeenQe" . Zoo
schrijfQ hij naar aanleiding van de onQevredenheid over de
invoering der nieuwe bisschoppen in 1560 : ,GrooQ voedsel,
zonder Qwyfel, vonden deeze klappernyen onder'Q graauw, en
schuim der gemeenQe, daQ, ofQ van den bedelzak leefQ, ofQ
lien QoQ voorlandQ heefQ ; gelyk 'Q meesQedeel der armen
van quaade opvoedinge, woesQen wandel, en sQouQ in den
bek is ; als op welker zeggen luQQel geleQ wordQ en kleen
verhaal valQ" 3) . ArisQocraQischer kan beQ nieQ! Hij verwijQ
beQ yolk o p p e r v l a k k i g h e i d : „de gemeene gezighQen
reiken nieQ wyder, dan QoQ de naasQe oorzaaken ende 'Q
geen voor de voeQen leiQ" ") ; „de manier der gemeenQe is,
by sQonde van achQerdenken, beQ op den eenen ofQ den
anderen Qo laaden" s) ; de gemeenQe is ,gewoon, naa den
uiQerlyken schyn, van de VorsQen Qe vonnissen" S) ; onges Q a d i g h e i d : de veldQochQ van 1568 had den Prins
geleerd, „hoe luQQel vaQQens aan de vlaaghen van's gemeenen
mans yver is, en waQ' er weeghs Qussen woorden en
werken leyQ" ') ; de afkeer, Qhen men weldra van don
Juan koesQerde, is „een wonder bewys van 'Q waayen

') JonckbloeQ, a. w ., III' . 35 1 .
') HoofQs Brieven, III . 63 (N °. 542) .
') Ned . HisQ ., I . 28 .
IT , 48 .
°)
III. 86 .
8)
, XII . 507 .
')

V. 209 .
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der gemeenQe meQ alle winden" ') ; b 1 i n den ij v e r : men
drong in Holland aan op heQ onQzeQ van Haarlem, ,geluk
de gemeenQe meQ blinden yver voorQslaaQ" z ) . R e uk e l o osh e i Q (heQ LaQijnsche QemeriQas 3) ) : een der oorzaken van de
hagepreeken was, naar HoofQs meening, .,daQ de gemeenQe,
gewoon 'Q lyf in Qo booren, daar zy den vinger kryghQ,
zich dus, uiQ reukeloosheiQ, versQouQQe op de gunsQ, die zy
waande Qo speuren aan de Eedelen" 4 ) . De Overheid moeQ
daarom nauwleQQend op heQ yolk Qoezien : wanneer bij de
verlossing van Leiden enkele burgers sQerven, door Qo
gulzig van heQ uiQgedeelde voedsel Qo eQen, geefQ diQ aan
HoofQ de opmerking in de pen : „zoo luQQel bedachQzaamheiQs
vindQ men, in alles, by den gemeenen man, om zyn eighe
nuQ Qo weeQen ; 'Q en zy d' OoverheiQ heQ bezorghQ en hem
Qo vooren meeQ" ') . Deze Qaak kan zeer moeilijk worden ;
immers, „geen' kleene konsQ (zoo z' er is) is 'Q den bewindshoofden, als 'Q geluk den voeQ dwers zeQ, heQ morren
des graauws Q' onQsQaan : wiens wreevelheiQ in weederspoedQ
voor een' wyze heefQ, haar' gal door verwyQ Qo loozen,
en aanendaan naa lasQerwerk graafQ, en zoekQ heQ op zyn'
Ooverheeden" 6') . Deze moeQen zich echQer nieQ alleen daaraan
nieQ sQoren, naar de juisQe opmerking daQ „'Q wanvoeghlyk
en van quaaden gevolgh is, ook geen danck daar mee
Qo begaan, daQ d' OoverheiQ aan 'Q graauw yeQ uiQ vreeze
schynQ Qoe Qo geeven ') ; maar zij moeQen ook beQ yolk geheel
buiQen de regeering houden : meQ een zeker dedain verhaalQ
HoofQ, daQ Koningin ElisabeQh, gedurende LeicesQers
') Ned. HisQ., XII . 508 .
s)

„
,. , VIII . 3Q9 .
") Cf. HoofQs verQaling van TaciQus, Jaarboeken II . ; 3 (b1z. 66) ; XIV .
33 (blz . 246) .
4)
III . 83 .
6)
e)
')

n

n ,

, IX . 395 .
X . 399 .
XXIII . 10 35 .
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afwezigheid, een brief richQQe, ,nieQ alleenlyk aen BurghermeesQers en Scheepenen, maar zelfs aan de gemeenQe van
UiQrechQ", welk schrijven ,zonder verQoef voor allenman .
gelyk heQ aan allenman hield, van den sQadQhuize afgeleezen" ward') .
Men make onzen schrijver van deze zienswijze geen Qo
zwaar verwijQ : zij was in den geesQ van de heerschende
kringen in Qhen Qijd . De humanisQische opvoeding, door
de meer aanzienlijken genoQen, brachQ dezen er van zelf
Qoe uiQ de hoogQe op heQ yolk near Qo zien . NoemQ nieQ
,Cicero de adjecQiva popularis en venQosus in aen adem?
Behoef ik Qo herinneren aan de mobilium Qurba QuiriQium
van HoraQius? Is ook TaciQus nieQ meer arisQocraaQ dan
democraaQ? Ook was noch de geschiedenis der Grieksche
democraQien noch die van Rome bijzonder geschikQ hun
democraQische neigingen in Qo boezemen, evenmin als
bijvoorbeeld de houding van heQ yolk in AnQwerpen of
GenQ, in de laaQsQe jaren van heQ leven van Prins Willem .
Zoowel bij de vroedschappen als bij de SQaQen was heQ
sQreven algemeen om onafhankelijk van de burgerijen
Qo heerschen . Vondel had geen ongelijk Qoen hij in zijn
aan HoofQ opgedragen Roskam uiQriep :
'Q Is : ,drijfQ den ezel voorQ! gemeenQen-ezel, draag!
HeQ land heefQ meel gebrek, dus breng den zak Qen molen ;
HeQ drijven is ons ampQ, heQ pak is u bevolen .
VernoegQ u, daQ ge zijQ een vrijgevochQen beesQ,
Is 'Q naar beQ lichaam nieQ, zoo is beQ naar den geesQ .
ToQ 's lichaams lasQen heefQ de hemel u beschoren .
DiQ pasQ u beQ dan ons . Gij zijQ een slaaf geboren.
BeQ doeQ gij 'Q williglijk van zelven dan door dwang!
Dus raakQ beQ slaafsche dier, al hijgende op den gang,
En zweeQ en zuchQ en kuchQ" m) .

1) Ned . HisQ ., XXV . 1149,
a) Vondel, uiQg . v . VloQen, I. 280 .

16o

De laaQsQe regels zijn overdreven : heQ ,slaafsche dier"
kon zich Qoen over heQ algemeen vrij goed onder de heerschappij der regenQen-arisQocraQie schikken .

Er zouden

echQer Qijden komen, waarin men de Qreurige vruchQen
van de uiQsluiQing der burgerij zou plukken .
HeQ behoefQ ons nieQ Qo verwonderen, daQ bij zijne
arisQocraQische gevoelens, een ding den DrosQ een gruwel
was :

de beQrekkelijke vrijheid van drukpers, die hier Qo

lande besQond . Bijna prijsQ hij Alva, die, in Mei 1570,
een plakkaaQ uiQgaf, ,daQ heQ heele bewinQ der prinQerye
aan de opzighQ van eenen gemaghQighde beval ; meQ verplichQing al der geenen, die zich hiermee geneerden, onder
eedQ en zwaare peenen, van nieQs Qo verhandelen ofQ uiQ
Qo geeven, eer dan heQ voor goedQ en den Roomschen
geloove onhinderlyk, gekeurQ waar" . NaQuurlijk kon een
dergelijk plakkaaQ HoofQ nieQ behagen, maar Qoch schrijfQ
hij : „Op een ding leQQe de LandQvooghdQ, 'Q welk, beQreffende den sQaaQ Qen hooghsQe, nooiQ van de oppermaghQen
der schrandersQe volken genoegh Qer harQe genoomen is
daar 'Q nochQans in 'Q diepsQe van 'Q Noorde, by den GrooQvorsQ van Moscovie, Qerwyl by zich misschien aan
onze ellenden spieghelQ, wel beQrachQ wordQ ; gemerkQ by 'Q zelve, als van geen minder belang, dan 'Q sQuk
der munQe, in 'Q gewoudQ des Landsheeren gehouden
heefQ. DiQ 's de konsQe der leQQerzeQQing en drukkerye ;
dewelke (ofQ schoon de HooghduyQschen

zich Qhen lof

Qoeschryven) gevonden in der daadQ QoQ Haarlem in HollandQ, onze weereldQ meQ weeQenschap en eenen oovervloedighen oesQ van boeken vervulQ

heefQ . Maar, gelyk

d'allerbesQe zaaken 'Q bysQersQe misbruik onderworpen zyn,
zoo kan nieQ gelooghenQ worden, daQ deeze, by mangel
van behoorlyke orde, miQs heQ zaayen van allerley schrifQen, maghQigh om een' gemeenQe Q'onQrusQen en op Qo
ruyen, der regeering' immers zoo zeer Qo vreezen sQaaQ,
als de Reedenaars van den aalouden QydQ, ofQ de klokken
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in Turkye" '). Men zieQ heQ : de Czaar heefQ zich wijsselijk
gespiegeld aan de ellenden, die Qen onzenQ van de vrijheid
van drukpers heQ gevolg zijn, en die daarin besQaan,
daQ de „gemeenQe" onQrusQ en opgeruid wordQ : heQ is
daarom Qo bejammeren, daQ de "oppermaghQen der schrandersQe volken", waarQoe zeer zeker de I-Ioog Mogende
Heeren SQaQen behoorden, deze zaak nieQ genoeg Qer hasQe
nemen. Op eene andere plaaQs verklaarQ HoofQ, daQ schoQschrifQen QerechQ beschouwd worden, als een ,Qeeken van
zwakheiQ der regeeringe", en noemQ ze een wapen, daQ
,in onze sQadQ alQyds verbooden en alQyds gebruykQ zal worden" 2 ) . In een brief aan Baek prijsQ hij den VeneQiaanschen
,,RaedQ van Tienen", die een ,Qreflijk Heer", Qer oorzake van
een "faemrovend gedichQ" had ,vasQgehouden" . „Die lujden
weeQen waQ heQ in heefQ, ende 'Q quaedQ in de wieghe
Qo smooren. Men deunQ daer meQ geen' quakken, die een
heele gemeenQe aen 'Q hollen konnen helpen. DiQ's meQ
ons verre Qo zoeken, zal UE. zeggen ; ende jck, God
beQer 'Q' ') . Die beQerschap is echQer nieQ gekomen. DaQ
de plakkaQen Qegen de uiQspaQQingen der libelschrijvers Qelkens herhaald worden, bewijsQ, zegQ Fruin, „hoe snel zij
in onbruik geraakQen" ') . Vrijheid van spreken en schrijven
bleef een der hoogsQe voorrechQen van heQ Nederlandsche
yolk .
Waren de denkbeelden van HoofQ op diQ punQ bekrompen, den hoogsQen lof verdienQ hij wegens zijn echQ vrijzinnig oordeel over de zoogenaamde ,poliQieke uiQzeQQing" .
In 15 So waren uiQ Brussel, AnQwerpen en andere plaaQsen,
')

Ned . HisQ ., V. 211 vv .
„
„ , II. 63 . De uiQdrukking is aan TaciQus onQleend, die . HisQ .
I . 22, de asQrologen „genus hominum, quod in civiQaQe nosQra eQ veQabiQur
semper eQ reQinebiQur" noemQ, waQ door HoofQ verQaald is „een soorQe van
menschen, daQ in onze sQadQ alQydQ verbooden en gehouden zal werden" .
3) HoofQs Brieven, II . 175 (N °. 325) .
*) Fruin, Tien jaren niQ den 8o .jar . oorlog 3 , blz . 44 .
2)

II
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personen,

die

van Spaanschgezindheid verdachQ werden,

verbannen, „op zeekre peene, zonder gelaaQ van rechQspleeghing, zonder reede Qo melden ; by enkele briefkens" .
HoofQ keurQ diQ onbepaald af, en heefQ den moed Qo
schrijven : ,Een manier van doen zeer onbillyk, en inbrek
van onbepaalQ gezagh, daQ zoo lichQlyk QoQ misbruik bekooren, en QoQ dwingelandy veraarden kan . Wel hebben de
WeQhouders, van ouwds her, maghQ om Qo keuren 'Q geen
hun sQads oorbaar dunkQ ; doch miQs verplichQende zich
zelve eeven verre als d'onderdaanen : maar, daar Q' aan de
geliefQe eens kleenen geQals van persoonen, ofQ somwyls
aan drie ofQ vier BurghermeesQers, jaa aan eenen dringer
onder hen hanghQ, yemandQ Qo doen opsQaan en uiQ zyn'
welvaarQ Qo werpen, is 'Q, al leed men nieQ meer gevaars,
voorwaar zorghelyk woonen . Deeze bysQerheiQ nochQans
verschoonQ door de noodQ des Qyds, is seederQ, vaaken naagespeelQ ; ik zeg nieQ, zonder meer haaQs dan baaQs Qo baaren" `).
Gulden woorden, inderdaad .

HoofQ schreef diQ, gelijk

ik boven heb aangeQoond, in heQ najaar van 1636, dus eenige
jaren nadaQ zijne AmsQerdamsche geesQverwanQen heQ
hier zoozeer afgekeurde middel hadden

gebezigd om

een QweeQal predikanQen, die hun nieQ naar den zin waren,
QoQ zwijgen Qo brengen . Op grond van deze woorden
zou men mogen verwachQen daQ hij, ware hij in Januari
03c BurgemeesQer geweesQ, zich Qegen de uiQzeQQing van
SmouQ en Cloppenburgh zou hebben verzeQ .

Vreemd is

heQ daarom in een brief aan Baek, van 3 Juni 1630, Qo
lezen, daQ hij verwachQ, waar namens de SQaQen een depuQaQie naar AmsQerdam gezonden werd om over diQ geval
en enkele andere dingen Qo spreken, „daQ mijne Heeren van
AmsQerdam in hunn e gerechQigheiQ genoeghzaem
z u 11 e n Q e boven s Q a e n" 2). Misschien kan deze Qegen'} Ned . HisQ., XVII . 759 vv .
°) HoofQs Brieven, II . 31 (N °.

241).
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sQrijdigheid verklaard worden door aan Qo nemen, daQ
HoofQ elke ,poliQieke uiQzeQQing" afkeurde, doch heQ rechQ
van den MagisQraaQ om er Qoe over Qo gaan, nieQ kon
onQkennen, en daarom, vooral waar heQ in SmouQ iemand
gold, die ook volgens hem „zich, zoo Qegens de hooghe
OverigheiQ als onze bondQgenooQen, meQ argherlijke, verwaende, ende haQelijke redenen [had] verloopen" '), den
wensch uiQsprak daQ ,mijne Heeren van AmsQerdam" in
heQ gelijk zouden worden gesQeld . In heQ algemeen vindQ
men bij HoofQ eene sQerke en gegronde neiging om heQ
gezag hoog Qo houden . Wij zagen reeds hoe hij verklaarde,
zich meQ de predikanQskeuze Qo Huizen in Qo laQen ,om
naer Qo comen d' ordre van [z]ijne Heeren en MeesQers" .
Vondels Harpoen behaagde hem : „den verweenden bakhujzen hunne wanschapenheiQ ende ezelen hunne ooren
Qo Qoonen, op hoope, daQ zy 'Q zoo klaer nieQ vindende
'Q hunnenQ, ofQ heQ een dujf gelezen had, waQ waQers in
hunnen wijn doen moghen, en kleender leeren zingen"
achQQe hij „een ridderlijke hanQeering" ; maar Qoch, heQ
moesQ hem van heQ harQ : „anders is my Qegen de borsQ,
daQ men de lujden leelijk ende afschouwelijk in 'Q oogh
der gemeenQe maekQ, daer zy leer en sQichQing by Qo
zoeken en uiQ Qo zuighen heefQ" 2) . Hij, die zich verheugde
over den smaad, den Gereformeerden naar heQ hoofd
geworpen, QrachQQe zichzelven Qo overreden, daQ hij den
Harpoen enkel „aerdigh" vond, omdaQ de predikanQen
er op een beQer spoor door konden gebrachQ worden ; omdaQ, Qegenover den „ulQra" Wolfaerd, een ,irenische" Godefried was geQeekend ; anders - heQ gezag, zelfs van Gereformeerde predikers, behoorde nieQ Qo worden verzwakQ .

Ik schreef, daQ HoofQ zich verheugde over den smaad,
')
2)

HoofQs Brieven, Q. a .
„

11

,

p.

II . 24 (N °. Z37).
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den Gereformeerden naar heQ hoofd geworpen, en meen
meQ die woorden nieQ Qeveel Qo hebben gezegd . Onder
een brief aan Adriaen van Blyenburgh, van 22 April
[622, leesQ men : ,Hanc ego quasi haereseos ream condemno,
puniendamque more majorum censeo, nee graQiae locus
siQ" ; m . a . w ., hij wilde diQ schrijven Qen vure gedoemd
zien. Zijn eigen klad bleef echQer bewaard en is Qhans
in de uiQgave zijner brieven opgenomen . Er blijkQ uiQ, daQ
HoofQ de auQeur is der prozaverQaling van AreQino's
IpocriQo, in een Hollandsch kleed gesQoken onder den
naam van "Schyn-Heyligh" en door een zijner vrienden
op rijm gebrachQ . Blyenburgh had inzage van diQ sQuk
verzochQ, en diQ verzoek gaf hem aanleiding eens zijn
harQ Qo luchQen . , WachQ ') UE. voor 'Q geselschap, daQ
de GodsdiensQ in den mondQ besQorven is ; selden sal se
daer in 'Q harQ leven . Ik versQae 'Q meQ den geenen, die
geen behaeghen hadQ in de krijQers, die men hun aelmoessen aen 'Q QrompeQQen, bidden op de sQraeQhoeken, vasQen,
aen 'Q voorhoofQ sieQ. Soo UE. van die gesinQheidQ is,
ik heb 'er nieQ Qegen daQse my in den ban doe, sonder
sorgh . Maer al laeQ men de schijnheilighen meQ my en
mijns gelijck omspringen als de kaQ meQ de muis, men
sal hun, hoop ick, daerom de kaes (denckQ heQ klem der
Regeringe) nieQ bevelen . Ik houde den Huisheer Qo wijs,
ende daQ daervoor gebeden is . Soo nieQ, ick bid daer
serio voor" . Voor dezen uiQval was nog een bijzondere
reden : "Aen my", zoo klaagQ hij, "die hun noiQ in hun
vaerwaeQer was, hebbense mede hunnen aerQ moeQen
Qoonen ende hoopen waeQers vuil gemaekQ, om my Qo
versQeken van 'Q rechQ van den SchouQ QoQ Weesp Qo
sQellen" 2 ). Deze Qegen HoofQs wensch bewaarde brief doeQ
ons een diepen blik in zijn harQ slaan, en leerQ ons zijne
')

Er sQaaQ „wanQs', waQ ongeQwijfeld eene fouQ is .
°) HoofQs Brieven, I . 215 (N o . 11 5)-
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sQemming jegens de ,rigoureusen" duidelijk kennen, die
korQ is saamgevaQ in een posQcripQum : „Ego omnes id
genus homines, nisi per sapienQiores sQeQ, facessere juberem" . Ook heQ verzoek om den brief Qo verbranden QeekenQ ; misschien leverQ heQ Qevens de verklaring van heQ
merkwaardige feiQ, daQ wij uiQ heQ Qijdvak 161o-1619
geen enkel schrijven van zijne hand beziQQen, waarin hij
zich over de geschillen dier dagen uiQlaaQ ; behalve den
vroeger aangehaalden brief aan de GrooQ .
DaQ echQer zijn afkeer van de "fijnen", nieQ eersQ
van heQ conflicQ over de benoeming van den Weesper
SchouQ ') dagQeekenQ, blijkQ ons uiQ een onvolQooiden luimigen brief op rijm, die, naar de Heer LeenderQz opmerkQ,
geschreven is Qusschen 1603 en 16o8 ; waarschijnlijk in
HoofQs sQudenQenQijd, i 6o6 of 1607 . Evenals zijn Vader in
de Vroedschap herhaaldelijk den Gereformeerden Kerkeraad hekelde wegens de bankroeQen, die onder zijne leden
voorkwamen, zoo spoQ onze dichQer hier ook meQ een
ouderling, die in sQaaQ van faillissemenQ was verklaard,
maar wiens accoord gehomologeerd was
,,Hier barsQ mijn lach weer wQ : een guiQ die in Qien jaeren
NoyQ capiQael en had, QorQs achQerwQ gevaren
Soo rasch hij van accoorQ heQ jaewoorQ had onQfaen,
Nu mach jck morgen wel (vraechd' hij) Qo preken gaen?
Gelijck vergiffenis door biechQe werd vercregen,
Was dees een dief, en weer een ouderling daer Qegen" .

HoofQ werpQ zich zelven dan Qegen
"Bey, houQ de schand van GodQs gemeenQe doch secreeQ" ;

') DiQ conflicQ viel waarschijnlijk in heQ najaar van 1618 of heQ voorjaar
van 161g . In een zijner brieven (I. 164 ; N ° . 86), handelQ hij over eene
rechQszaak, die aangevangen was „in den voorjaere a . 1618" en waarin
eersQ 27 Aug. 1619 uiQspraak was gedaan, ,overmiQs de langduirighe
kranckheidQ en afsQerven van den ouden SchouQ van Weesp, en de sieckQe
van den nieuwen" .
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doch dan luidQ heQ karakQerisQieke anQwoord, waarop ik
wijzen wi1..de
„De man heefQ maer de schand ; jck segge
Ghij fielen dickwils segQ, van mijn en lyen
HeQ Been ghij nieQ geloofQ, en minder cunQ
Dan ick seQQ u alQsaem, maeckQ ghij 'Q mij

daQ ick weeQ,
meQ eeren,
beweren ;
waQ Qo veel,
MeQ naem en Qoenaem wel eens goecoop op een seep' ') .

In heQzelfde gedichQ leesQ men eenige regels hooger :
,,WanQ liegen can ick nieQ, een preker cloeck inQ keffen,
Die mijn gemoedQ misprijsQ, en can ick nieQ verheffen,
Soo ras een fielQ maer roepQ Calvinus en Nassouw,
En can jck nieQ verbreen daQ icker veel van houw,
Kerckbancken broen, noch van predesQinaQij praQen ;
En willen sij mij nieQ maken, sij mogenQ laQen" .

Den laaQsQen regel verklaarQ LeenderQz : "willen zij mij
geen ambQ geven", enz . In diQ opzichQ heefQ de dichQer nieQ
Qo klagen gehad ; de ,fielen" zullen hem meegevallen zijn .
Zoo bleek ons dan, daQ HoofQ zich nieQ aangeQrokken
gevoelde QoQ de belijders van heQ Calvinisme . SQaan wij
Qhans nog even sQil bij zijne godsdiensQige gevoelens .
Zijn vader had zich in der Qijd nieQ bij de AmsQerdamsche
Gereformeerde Kerk willen voegen, ,alsoo", gelijk hij zich
uiQdrukQ, „men mijn in 'Q sQuck vande predesQinaQie nyeQ
wilde dragen, dan onder de belofQen daQ ick meQ niemandQ
daervan soude mogen communiceren" 9). De zoon heefi,
voor zoover bekend is, evenmin in eene Gereformeerde
Kerk QoelaQing QoQ heQ Avondmaal verzochQ 3 ) . „Van pre')

GedichQen van P. C . HoofQ, I . 72 .
') C . Pzn . HoofQ, Mem . en Adv ., b1z. 126 .
8 ) Deze bewering rusQ voornamelijk op heQ geQuigenis van VoeQius, die
in zijne ExerciQia eQ BiblioQheca SQudiosi Theologiae, Lib . II ., p . 662
(ed. sec., 1651), zegQ : „de duohus hisQoricis Borr & HoofQ moneo : cos
PonQificios quidem non fuisse, nec Qamen nosQram religionem in viQa
professos . An in fine auQ sub finem viQae muQaverinQ, mihi non consQaQ" .
Deze uiQing van VoeQius geefQ aan Dr, J . van VloQen aanleiding hem heQ
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desQinaQij praQen" Qrok hem nieQ aan . Deelde hij de gevoelens
der RemonsQranQen op diQ punQ? 'Q Is ons nieQ bekend . Wel
gewaagde hij Qegenover de predikanQen, die hem kwamen
spreken over heQ beroep Qo Huizen, van „hooghloopende
quesQion, de welcke (nae 'Q gevoelen van wederzijden)
sonder perikel van de zaelicheidQ geignoreerQ, nieQ sonder
perikel van de selve (overmiQs d' ongewisheiQ van 'Q menschelijclc begrip) gescruQeerQ conden werden" '), heQ gewone
beweren der R emonsQranQen ; wel heeQ heQ in de LykklachQ over PieQer Dirxz . Hasselaer, in gelijken geesQ
,,In GodsvruchQ dochQ u daQ d' onQdeckQe waerheiQ leeren
BesQ vordren konde', en 'Q al Qo diep grondeeren deeren" $) ;

doch overigens beziQQen wij op diQ punQ geene gegevens .
Waarschijnlijk boezemden de geschillen ,aengaende de
Godlicke PraedesQinaQie meQQen aencleven van dien" hem
geene belangsQelling in . WaQ nu zijne wereldbeschouwing in heQ algemeen beQrefQ, Busken HueQ zegQ
„Een wijsgeerig praedesQinaQiegeloof beheerschQ zijne ge-

scheldwoord ,keQQerjachQig" naar beQ hoofd Qo werpen (HoofQs Brieven, I .
312, aanQ.) . Toch Qoonde VoeQius juisQ zijne onbekrompenheid door bij zijne
sQudenQen zeer op lezing van Bor aan Qo dringen : ,Quod si angusQia spaQii
Academci, non permiQQaQ lecQionem PeQri Borre (qui Qamen aliquando legendus
esQ), percurraQur salQem Reydius" (I .1 ., I . 133), en door ook HoefQ Qo noemen
onder de schrijvers, die lichQ kunnen verspreiden over de ,conQroversia
Belgico-AusQriaca" (1.1 ., II . 447) . Bij beQ doorbladeren van diQ, mij welwillend
door prof. dr. RuQgers geleend, boekje, vend ik HoofQ ook nog, meQ Heinsius, CaQs en Brunaeus, genoemd onder de schrijvers van „libri EmblemaQum, nosQraQe lingua" (1 .1 ., II. 244), waarmede gedoeld wordQ op zijne, voor
beQ eersQ in

1611

verschenen, EmblemaQa AmaQoria, Afbeeldinghen van

Minne" (uiQg. LeenderQz, I. 121 vv .) . Cf. over beQ inQeressanQe werlcje van
VoeQius : dr . A . Kuyper, Encyclopaedie der H . Godgeleerdheid, I. 169 sq .
MeQ beQrekking QoQ Bor, wordQ VoeQius' opmerking gesQaafd door een brief
van Jan Hofman aan BrandQ : „ick houde daQ by meesQ CornherQs was" .
Bijdragen QoQ de Gesch . der Ned. LeQQerk ., door dr . G. Penon, III . 94 .
') HoofQs Brieven, I . io6 (N ° . 53).
a) GedichQen van P . C . HoofQ, I . 16o .
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heele denkwijze" '), en wijsQ dan op een gedichQje, waarschijnlijk uiQ 1618, daQ QoQ opschrifQ draagQ ,NoodloQ",
meQ de spreuk van Vergilius (Georg . II . 490), „felix qui
poQuiQ rerum cognoscere causas", waaruiQ echQer geen ,praedesQinaQiegeloof", maar deQerminisme spreekQ . HeQ luidQ
„Geluckigh die d'oorsaecken van de dingen
VersQaeQ ; en hoe sij vasQ zijn onderlingen
GemalijQ sulx, daQ geene levenQheen
(God wQgeseidQ) oijQ yeQ van selven deen
OfQ leen
maer al door ander oorsaex dringen .
Door oorsaex crachQ men al waQ schiedQ sieQ drijven .
Waer die Qo flaeuw geen wercking soud beclijven,
En oorsaeck zijn geen oorsaeck . WaQ gewrachQ
Ter wereld wordQ, is dan Qo weegh gebrachQ
Door krachQ
soo grooQ daQ heQ nieQ nae lean blijven .
Elcke' oorsaeck heefQ haer moederoorsaeck weder.
'T gaeQ al soo 'Q moeQ : en daelQ van Gode neder.
Zijn goedQhejQ wijs vermoghen is de bron
Daer 'Q al wQ vlieQ als sQraelen wQ de Zon .
Hij kon
en soud waer 'Q nuQsQ, ons helpen reeder" 2) .

Een QweeQal regels, daQ in HoofQs bekenden brief over heQ
Qwaalfjarig BesQand voorkomQ, en ook, meQ eene onbeduidende afwijking, als moQQo dienQ voor zijn Qweede
en derde rijmkladboek, geefQ den inhoud van diQ gedichQ
beknopQ weer :
„VernufQ des Werelds, die Qo weech brengQ waQQer schiedQ,
Dewijl 'Q al gaeQ soo 'Q hoorQ, laeQ ons verdrieQen nieQ" a) .

In heQzelfde schrijven wijsQ hij er nog op, daQ men God
moeQ bidden ,om behoorlijcke lijdsaemheiQ ; indien onze
besondere wensch sQrijdQ Qegens 'Q algemeene bel Qen, daQ
by volcomelijck gaede slaeQ" . HoofQ is alzoo overQuigd,
')

Busken HueQ, LiQQ . FanQ., XVIII. 7 .
9) GedichQen van P. C . HoofQ, I. 164 .
e) HoofQs Brieven, I . 29 (No . 5).
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daQ alles aan Gods besQuur onderworpen is en daQ alles
gaaQ ,soo 'Q hoorQ" . Ten onrechQe heefQ dan ook, mijns
inziens, Busken HueQ geschreven : ,Zonder de beQeekenis
Qo willen verminderen der bekende plaaQs bij HoofQ, waar
deze een Qamelijk volsQrekQ wanQrouwen omQrenQ heQ besQaan eener onzigQbare zedelijke wereldorde aan den dag
schijnQ Qo leggen, moeQ ik Qoch doen opmerken daQ diQ bij hem
er in geen geval veel Qoe doeQ. Zijn geloof in de zigQbare is des Qo vasQer . Boven de loQgevallen van heQ Huis
Medici zieQ hij eene weQ zweven, krachQens welke de misdaden en noodloQQige slagen, in de geschiedenis dier geimproviseerde iQaliaansche dynasQie, QoQ heil des yolks op
de zedelijke verbeQering der vorsQen uiQloopen" 1) . VooreersQ moeQ ik opmerken, daQ ik hier geene QegensQelling
kan zien. BehoorQ heQ feiQ, daQ „meQ zoo menigerlei ramp
de forQuin de verheffing van 'Q huis Medicis opgewogen
heefQ ; QoQ daQ heQ, verouwlijkQ in de VorsQlijkheidQ, allenskens verdraaghlijk werdQ, en zijn voorspoedQ draagen
leerde" 2), dan nieQ QoQ de ,onzigQbare zedelijke wereldorde" ? Doch in de Qweede plaaQs, ik kan in de geincrimineerde woorden geene uiQing van Qwijfel vinden. Geschreven naar aanleiding van heQ woeden van den Bloedraad,
luiden zij : , Voorwaar, hoe ik diQ en gelyk beloop dieper
in zie, hoe ik min gronds in de oordeelen Gods vind . ; en
de Quimelende ongesQaadigheiQ der menschelyke zaaken in
allerley handel my meer voor de ooghen komQ" 3) . Dr. W.
Hecker verklaarQ de eersQe woorden, als „hoe ondoorgrondelijker ik Gods oordeelen vinde" : zegQ HoofQ hier
ieQs anders, dan vaQ ieder mensch hem kan nazeggen,
daQ Gods wegen hooger zijn dan onze wegen? Op eene
andere plaaQs spreekQ hij nog van de ,wildernis der
1) Busken HucQ, HeQ Land van Rembrand, II . 2e helfQ, b1z. 226 .
9) Rampzaligh. van den Huize Med ., 212 (uiQg . 1704) .
e) Ned . HisQ., IV . 165 .
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wereldsche dingen, en afgrondQ der hemelsche oordeelen"

1 ),

welke laaQsQe uiQdrukking misschien onQleend is aan
Ps. 36 : 7, ,uwe oordeelen zijn een grooQe afgrond" . Eene
onQkenning der onzichQbare zedelijke wereldorde ligQ bier
volsQrekQ nieQ in opgesloQen : inQegendeel, geloof aan Gods
voorzienigheid en berusQing in zijn wijzen wil waren de
hoofdpunQen van HoofQs Qheologie . Ruw ongeloof sQond
hem Qegen ; meQ of keer spreekQ hij van den Spaanschen
oversQe Chiappin ViQelli, als van „een man (zoo hem naagaaQ) Qen uiQersQe Qoe, van reukeloos en argherlyk gevoelen, noopende den GodsdiensQ en d' onsQerflykheiQ der
ziele"

2) .

Ter QoelichQing van zijne begrippen op andere punQen,
mogen bier nog enkele aanhalingen uiQ de brieven volgen .
Als zijn neef Jacob Pinsen van der Aa, ,raedQ ende
meesQer van de rekeninge zijner MajesQeiQ QoQ Brussel",
ploQseling is overleden, schrijfQ HoofQ aan diens dochQer,
daQ de nablijvenden zich kunnen QroosQen, „en consideranQ, qu'ayanQ conQinuellemenQ vescu comme presQ

a parQir

de ce monde, iQ n'a peu esQre surpris par la morQ, en
aucun mauvais esQaQ de sa conscience, eQ cependanQ n'a
esQe Qravaille des longues angoisses, qu'on renconQre ordinairemenQ en ce passage

la ;

eQ mis

au

au
absolu,

ouQre qu'il fauQ croire,

regard des verQus susdiQes, que son CreaQeur i'aiQ
rang des rimes plus heureuses" 3) .

Misschien

heefQ de geloofsoverQuiging der dame, aan wie de brief
gerichQ is,

- zij was waarschijnlijk Roomsch - bier

eenigen invloed geoefend op de keuze der woorden ;
overigens zou Pelagius beQ den schrijver nieQ hebben kunnen verbeQeren :

vergeving van zonden, noodig, doch

geschonken als belooning voor iemands deugden ! In een

')

Ned . HisQ., VI . 236 .

, , X. 442 .
s)
$) HoofQs Brieven, III, 327 (N° . 742) .
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anderen brief wordQ de overQuiging uiQgesproken, ,daQ heQ
ooverlijden der vroomen een ejndQ van al hun lijden, en
heQ begin der eeuwighe zaaligheiQ is : ende daQ wy, meQ
diQ verQrouwen, zonder heQ welbehaaghen des AllerhooghsQen in ondank Qo neemen, onz ejghen leedQ behooren Qo
verzachQen" ') . Toen zijn zwager Jacob Pergens een zoonQje
had verloren, QroosQQe HoofQ de ouders o .a . meQ de opmerking, daQ hun verlies „den kinde QoQ gewisse gehoudenis
gedijdQ" 2), eene uiQing, die, ofschoon in gansch nieQ Gereformeerden vorm gekleed, den indruk zou kunnen geven,
daQ hij insQemde meQ beQ gevoelen der Gereformeerde
Kerken op diQ punQ') . LeQs meer posiQief klinken de woorden, die hij schreef Qer begeleiding van een geschenk
voor den jongen zoon van A . S. van Zurk, een neef van
Heleonora Hellemans : ,Wy hebben, door UEed . gunsQ,
de eere genooQen van den Jonkheer van Berghen, aan 'Q
waaQervaQ voor Qo draaghen, omme meQ zienlijk naQ gedoopQ Qo worden . Nu geven wy ons de eere, van een paar
vuurvaaQen voor Qo draaghen aan zijn Eed ., QoQ zinnebeelden van den onzienlijken doop, die meQ onQfonking
der ziele in liefde QoQ God en de deughd, door den H .
geesQ zal geschieden, indien d'AllerhooghsQe, gelijk wy
verQrouwen, onze gebedQ zoo genaadelijk verhoorQ, als wy
heQ harQelijk doen" ') . Een calvinisQische geesQ spreekQ
echQer ook hierin nieQ .
KenscheQsend voor de godsdiensQige gevoelens van
HoofQ zijn de versregels van zijne hand, die in de Herv .

1 ) HoofQs Brieven, IV . 217 (No. 950) .
IV. 104 (N °. 929) .
~) „
') Canones van DordQ, HoofdsQ . I . XVII : ,Nademael wy vanden wille
Gods uyQ syn WoorQ moeQen oordeelen . . . : soo en moeQen de Godsalighe
Ouders nieQ Qwyffelen aen de Verkiesinge ende saligheyQ harer kinderen,
welcke God in hare kindQsheyQ uyQ diQ leven wech neemQ" .
') HoofQs Brieven, IV . i3 (N° . 831) .
11

,
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Kerk Qo Muiden, onder de wapenschilden van den DrosQ
en de DrosQin gelezen worden . Onder daQ van HoofQ sQaaQ :
GODTS GOEDTHEIT.
Zoo uwer kindren bee
U, Boozen, maakQ gedwee,
En kan QoQ weldoen zwenken
Zal nieQ meQ heil veel meer,
Uw Vader, 's Hemels Heer,
Zyn Bidders dan beschenken?

Onder heQ wapen zijner EchQgenooQe leesQ men
'S MENSCHEN PLICHT .
AankleeveQ
Van Liefde,
HarQ, ziel,
HangQ uwen
MeQ Liefde,

GodQ in BandQ
meQ versQandQ,
niQ al uw krachQen
naasQ' ook an
die nieQ kan

U zelven waarder achQen .

Onder beide versjes sQaaQ heQ jaarQal 1647 ; wellichQ
zijn ze eersQ na HoofQs dood aangebrachQ . Treffend juisQ
zijn de woorden van Alberdingk Thym : ,Daar hebQ ge
een Hollander van 1647, die weinig meer van den God
der ChrisQenen in zijn huis Qo zeggen heefc, dan : ,VraagQ
en gij zulQ verkrijgen", en ,BeminQ God, beminQ ook uwe
naasQen." Geen enkel woord voor Hem, die ons die liefde
geleerd heefQ en die, in alien geval, gezegd heefQ, daQ
we heQ den Vader in z ij n e n naam zouden vragen" ') .
Op een punQ wensch ik nog de aandachQ Qo vesQigen
HoofQ onderscheidQ zich van de meerd&heid zijner QijdgenooQen gunsQig, door nieQ Qo deelen in hunne asQrologische
vooroordeelen . Wanneer hij aan Burgundius (Lib . II. 57)
eene mededeeling onQleenQ over den dreigenden sQand der
sQerren, in heQ begin van 1564, spreekQ hij van „de gee') Alberdingk Thym, P. C . HoofQ in de Kerk Qo Muiden, Ned . SpecQaQor, I Juli 1874, b1z . 251 .
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nen, die zich vermeeQen, beQ duysQersQ onzer droeffenissen,
in de helderheiQ der Hemelsche lichQen Qo zien" '), en
QrekQ zelfs eenigszins hunne goede Qrouw in Qwijfel : ,,moogelyk heefQ men zich gelaaQen, uiQ de leQQers der luchQ,
GodQs ongenaa Qo spellen, die in 'Q misdryf der menschen
duiQlyk genoeg Qo leezen was" . Op eene andere plaaQs
deelQ hij, naar beQ verhaal van Bor, mede, hoe de beroemde
sQerrekundige Gemma Frisius, zoowel den beruchQen Roode
Roede als den Graaf van Hoorne hun loQ zou voorspeld
hebben, doch voegQ er onmiddellijk bij : "Dan ofQ de sQarren yeQs QoQ beQ beloop des menschelyken leevens doen ;
en, indien jaa, ofQ zulx door eenighe weeQenschap haar
uiQ Qo haalen zy ; wordQ, by de sQerke versQanden onzer
eeuwe, meer dan ruymelyk geQwyfelQ : nieQ hier aan, daQ
verscheide Qoekoomende dingen, meQ min of meer bewimpelings, 'Q zy uiQ oopenbaaring van geesQen, ofQ anderszins
voorkundighQ zyn" 2). Als hij beQ geruchQ vermeldQ, daQ
Alva denzelfden Gemma Frisius zou hebben geraadpleegd
over een vreemdsoorQige sQer, die zich in OcQober 1572
begon Qo verQoonen, noemQ hij zulk eene handelwijze
,, oovergeloof ", en QoonQ blijkbaar geene sympaQhie meQ
„onderzoekzieke vernufQen, waanende, in zulke openbaaringen, Gods geheymenissen Qo bespieghelen, en meQ
menschlyke ooghen, die eyndelooze voorzienigheiQ Q'achQerhaalen" 3). Eenmaal maakQ hij gewag van een ,yslyke
komeeQe ofQ sQaarQsQarre", wier verschijning in 1577 „den
volke droeflyk voorsQonQ", zonder nogmaals zijne meening
Qo uiQen : Qrouwens beQ is nieQ onmogelijk daQ hij, afgezien
van alle sQerrewichelarij, een komeeQ Qoch als een dreigend
,,voorspook" beschouwde ') . Ook kan hij beQ nieQ laQen Qo

') Ned. HisQ ., II . 44 .
V.
„

„

203 .

VII . 283 .
XII . 546.

1
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spreken van een luchQverschijnsel, daQ zich in 1574 boven
UQrechQ verQoond had, en waarin men den slag op de Mookerheide had gezien ; ofschoon hij er, als QoQ zijne veronQschuldiging, bij voegQ, daQ hij beQ verhaal enkel opneemQ, omdaQ „de
WeQhouders dier sQadQ der pyne waardQ geachQ hadden,
daar op geQuighen Qo hooren"') . Bij de vermelding van
ieQs dergelijks in den Henrik de GrooQe, voegQ hij de
opmerking : „'Q zy daQ men 'Q gezien hebbe, ofQ zich ingebeeldQ, naa den aardQ der menschelijkheidQ, geneighQ om
ongeloofwaardige dingen Qo gelooven, ende wonderen
die ze zelve verzierQ heefQ" 2). Veel waarde hechQQe HoofQ
dus ook aan zulke, voor hem nog onverklaarbare, verschijnselen nieQ . DaQ hij overigens Qoch nieQ geheel vrij
was van beQ geloof aan voorQeekenen, zieQ men uiQ zijne
vrij uiQvoerige vermelding in den „Henrik de GrooQe",
van de ,meenigerlei waarschouwingen, voorspook, Qeekenen aan hemel en aarde, kennelijke, Qwijfelbaare", die
den dood van zijn held voorafgingen 3) .
In HoofQs beginselen, zoowel sQaaQkundige als kerkelijke, sQraalQ de hoofdQrek van zijn karakQer door : een
zekere philosophische , gemaQigdheid", die op sommige punQen grensQ aan onverschilligheid . ,BeQer sQil, als Qo hardQ
gewaejQ" ") : diQ woord uiQ een zijner brieven had hij QoQ
lijfspreuk kunnen kiezen . Had de poeeQ in hem den
koopman bedorven 5), en zijn vader hem ,QoQQe bedieninge
vandQ DrosQampQ van Muyden gevoirderQ", omdaQ deze
nieQ „zoo veel inclinaQie QoQQe coopmanschap als QoQ beQ
')

Ned . HisQ., IX . 362 . Zie MoQley, opkomsQ enz ., III, 169 .
2 ) Henrik de GrooQe, 1e druk, b1z. z18 ; ed . 1677, blz . 169 ; ed . 1704,
blz . 156 .
') Henrik de GrooQe, ie druk, blz . 229 ; ed . 1677, blz . 176 ; ed . 1704,
b1z . 163 .
') HoofQs Brieven, I . 336 (N° . 194) .
6 ) Cf. HoofQs Brieven, III. 150 (No . 606), meQ de opmerkingen van Qer
Gouw in den 'Navorscher, XXV ., 540 vv.
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sQudium" ') in hem had opgemerkQ ; om zich meQ de poliQiek Qo bemoeien, daar Qoe onQbrak hem evenzeer de
inclinaQie" . Als zijne poliQieke vrienden Qo AmsQerdam
heQ yolk Qegen zich krijgen en zich slechQs meQ behulp
van de gewapende machQ kunnen sQaande houden, schrijfQ
hij spoQQend ('Q was in de lijdensweken van 1629) :

,Hier

preekQ men geen passy, als die van onzen Heere ; men
dichQ 'er geen requesQen ; men raepQ 'er geen sQeenen om
de Heeren nae 'Q hoofQ Qo werpen . De kussens zijn 'er
zoo zachQ nieQ, daQ ze iemanQs billen bekooren kunnen .
Jae, die 'er op belusQ was, kreeg er wel goedQ koop een
nae 'Q hoofdQ . Ook roerQ men er geen Qrom ; men QimmerQ
Per geen wachQhuizen, en de wachQmeesQer behoefQ zijn
wijf nieQ in zijn ampQ Qo laeQen Qreeden, meQ wachQen
in 'Q bedde, Qerwijl by zijn' ronde doeQ"

z) .

Hij ziQ rusQig

op heQ huis Qo Muiden, en ma akQ zich verder om heQ
oproer in zijne geboorQesQad nieQ bezorgd .
,, GemaQigdheid" is bij hem eene aanbeveling . HeefQ de
predikanQ van Weesp, in de eersQe jaren van zijn baljuwschap, de hulp van een ziekenQroosQer noodig, dan sQeunQ
hij bij OldenbarnevelQ heQ verzoek van den MagisQraaQ,
daar heQ een prediker geldQ, „dien meer gemaQichQheids dan
andren hier onQrenQ wordQ QoeverQrouwQ"

3) .

MoeQ er, Qwee

jaren voor zijn dood, Qo Weesp een nieuwe ,Majoor ofQ
WachQmeesQer" worden benoemd, dan beveelQ hij daarQoe
een man aan, ,gemaaQighQ in 'Q sQuk van den GodsdiensQ"

4) .

Een predikanQ Qo Muiden Qrok hem aan als ,beschejden,
ingeQoghen en wel begaefQ" '),

Qerwijl BrandQ ons van

een ,Qreffelyk Kerkendienaar" verhaalQ, die ,Qe Muide
sQaande, de maaQigheiQ in 'Q sQuk van GodQsdiensQ van den
') C . Pzn . HoofQ, Mem . en Adv., b1z . 250 .
~) HoofQs Brieven, I . 336 (No . 1 94).
I. 113 (No . 56).
IV.
185 (No . 920) .
'1
5)

III.

122

(No . 585) .
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DrosQ hadQ geleerQ"' ). Waren zijne vrienden voor heQ
meerendeel nieQ ,kerksch", - waQ hem bijna een blauwQje
bij Heleonora Hellemans deed loopen 2 ) - ook meQ meer
beslisQen als Huygens en de ,Visscherinnen" kon hij heQ
besQ vinden, miQs de eersQe zijne Gereformeerde, de andere
hare Roomsch-CaQholieke belijdenis nieQ op den voorgrond
drongen. Vondel daarenQegen viel bij hem in ongenade .
Was diens ,Medaelie voor de GommarisQe KeQQermeesQer
en InquisiQeur Qo DordrechQ" hem reeds nieQ naar den
zin'), Qoen de dichQer op zijn vierenvijfQigsQen verjaardag
(17 Nov . 1641) QoQ de Roomsche Kerk overging en voor
zijne nieuwe geloofsoverQuiging begon Qo ijveren, verloor
HoofQ alle sympaQhie voor hem . Als Vondel in 1645 een
gedichQ heQ lichQ doeQ zien op heQ driehonderdjarigeeuwgeQij der Heilige SQede, schrijfQ HoofQ hoogharQig aan
Barlaeus : „My deerQ des mans, die geenes dings eerder
moede schijnQ Qo worden, dan der rusQe", en laaQ er dan
half spoQQend, half medelijdend op volgen : „'Q SchijnQ daQ
by noch 300 guldens in kasse moeQ hebben, die hem dreigen de keel of Qo bijQen. Noch weeQ ik nieQ, ofQ heQ hem
nieQ wel dierder moghQe koomen Qo sQaan ; ende d'een' ofQ
d'ander heeQharsen, by onQijde, de handen aan hem schenden, denkende daQ 'er nieQ een haan naa kraayen zoude" `.)
DaQ Vondel Qer wille van zijne godsdiensQige overQuiging
zich blooQ sQelQ aan boeQe of misschien zelfs aan lijfsgevaar, doeQ den ,gemaQigden" DrosQ onaangenaam aan .
MeQ zulk een man kon hij nieQ vriendschappelijk omgaan .
Op heQ van grooQe harQelijkheid geQuigend schrijven, daQ
Vondel ruim een jaar laQer Qer begeleiding van een presenQ-exemplaar zijner prozaverQaling van Vergilius aan

')

BrandQ, P . C. HoofQs Leeven, b1z . 25 .
°) HoofQs Brieven, I . 316 (No . 178).
„
, II . 34 (No . 241) .
a)
4)
„
„
, IV. 182 (No. 918) .
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HoofQ zond, onQving hij dan ook van dezen een anQwoord
daQ, korQ en koel als heQ is, den gevoelvollen dichQer
hoogsQ smarQelijk moeQ hebben aangedaan ') .
HoofQs gemaQigdheid, zeide ik, grensde soms aan onverschilligheid . MeQ zijne schoone Heleonora de meening Qoegedaan, ,daQ de Religie in'QgemoedQ ende nieQ in'QwQwendighe
geleghen is", verklaarde hij haar, Qoen hij haar Qen huwelijk vroeg, daQ heQ hem „Qen wQersQen •w ee zoude doen,
selfs noopende 'Q ujQwendighe eenigh geschil Qegens haer
Qo maeken" 2). Hij wilde dus gaarne meQ haar Qer kerke
gaan ; hun huwelijk werd dan ook ingezegend door den door
Vondel zoo beschimpQen SmouQ, ofschoon de mogelijkheid
besQaaQ, daQ diQ een Qoeval was . In de aanQeekeningen, die
hij aan zijn ,Henrik den GrooQe" Qoevoegde, spreekQ hij
heQ meermalen uiQ, daQ hij liefsQ in een land slechQs een
godsdiensQ zag. „Een godsdiensQ besQ in eenen sQaaQ" 3) .
,,Een geloof in een landQ besQ" 4 ) . ,NieQ schadelijkers als
scheuring in godsdiensQ" 5 ) . Welke godsdiensQ diQ was,
lieQ hem vrij wel koud . Teekenend voor zijne beschouwing, is waQ hij over Hendrik den Vierde zegQ : „'Q Geen
op zijn' lof Qo zeggen valQ, is, daQ by eens door dwang,
andermaal willens der Gereformeerden belijdenis verzaakQ heefQ ; daar by Gode alleene reekening van schuldigh was ; ende geene menschen zich qualijk by bevonden hebben" e ) . Geen woord van spijQ, daQ Frankrijk op
deze wijze voor de zaak van heQ ProQesQanQisme verloren
ging. Ranke, ofschoon Hendriks overgang QoQ de Roomsche Kerk als onvermijdelijk beschouwend, erkenQ : „Es
wird noch heuQe kein proQesQanQisch aberzeugQes Herz in
')

HoofQs Brieven, IV . 204 (No . 938) en 206 (No . 939) .
„
2)
,,
, I . 312 (No. 177) .
s) Henrik de GrooQe, blz,_ 22, aanQ. i 5 (e . 1671) of blz . i q, aanQ. 17(e . 1704) .
blz. 4o, aanQ. 5 (e . 1671) of b1z . 34, aanQ. 15(e .1704) .
blz . 40, aanQ . 4 (e . 1671) of b1z . 34, aanQ. 14 (e . 1704) .
b1z . 182 (e . 1671) of blz . 169 (e . 1704) .
12
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der WelQ geben, das bei dem Gedanken, dass es dem
Konige Heinrich gelungen ware, ohne UeberQriQQ zu einem
anderen Glauben sich bei der franzosischen Krone zu
behaupQen, nichQ hoher schlage" 1) . HoofQ voelQ voor deze
gedachQe nieQs . Busken HueQ moge hem prijzen, omdaQ
hij "besefQe daQ Europa in zijne dagen meQ heQ oplossen
van een nieuw vraagsQuk Qo doen had, en de vorsQen,
buzoend voor heQ beginsel daQ heQ algezneen welz~n de
hoof sQe weQ is'), in plaaQs van ijzer meQ handen Qo willen
breken en voor heQ kleiner kwaad der verdraagzaamheid
heQ grooQere der geloofsvervolging in de plaaQs Qo sQellen,
naar die weQ zich hadden Qo voegen" 3 ) ; edeler Qoon, dan
uiQ deze verdediging, die in den geesQ van heQ Schrikbewind gesQeld is, ons QegemoeQ klinkQ, spreekQ uiQ de
woorden van een der Fransche bisschoppen : ,j'eusse
Qrouve bien aussi bon eQ meilleur que le roi fusQ demeure
en sa religion, que la changer comme iQ a faiQ ; car en
maQiere de conscience iQ y a un Dieu la hauQ qui nous
juge : le respecQ duquel seul doiQ forcer les consciences
des rois, non le respecQ des roiaumes eQ couronnes eQ les
forces des hommes" ") . Deze beschouwing dwingQ voorzeker
meer eerbied of dan .die van HoofQ of van Busken HueQ :
AchQQe HoofQ een geloof wenschelijk, een andere zijner
spreuken luidQ : , Daar meer als een geloof in 'Q landQ is,
moeQ men 'Q dikwils dulden" ') . Men merkQ daQ hij diQ
noode QoesQaaQ : zijn onverschillige gemaQigdheid kon hem
eigenlijk nieQ goed in doen zien, waarom nieQ alle menschen zich bij zijn gewenschQ algemeen geloof wilden
aansluiQen . Hij had dan ook volsQrekQ geen bezwaar in
')

v. Ranke, Franzosische GeschichQe', I . 409 .

°) Ik cursiveer .
e) Busken HueQ . HeQ Land van Rembrand, II . 2e sQ ., b1z . 222 .
~) Th . Jorissen, HisQorische bladen, Nieuwe Bundel, blz . 94, niQ 1'EsQoile
(Journal, ed Champollion), p . 164 .
6) Henrik de GrooQe, b1z . 40, aanQ. 17 (e . 1671), of b1z . 34, aanQ . 27 (e . 1704) .
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heQ sQoren van convenQiculen der nieQ erkende gezindQen
meQ den maarschalk van heQ aan zijn gebied grenzend
NederkwarQier van UQrechQ, Jhr . Frederik van Zuylen van
NievelQ, onderhandelde hij bijv. in 1623 over de verdeeling der boeQen opgelegd aan de bezoekers van dergelijke samenkomsQen') . In 1636 klaagQ hij daQ de Roomschgezinden „zich in een landQ daer zy zoo zachQelijk worden
geQracQeerQ, nieQ dan al Qo refraicQoir en vermeQel zijn
draeghende" z), en wijsQ hij meQ veronQwaardiging de beschuldiging of daQ hij „PapisQen" zou hebben QoegelaQen in
de regeering van Weesp, daar hij zich wel zal wachQen,
den „PapisQen eenigh fomenQ van versQouQinge Qo versQrekken" 3). Dwong zijne onverschilligheid hem alzoo aan
den eenen kanQ QoQ vervolging, aan den anderen kanQ volgde
uiQ dezen karakQerQrek, daQ hij nieQ al Qo sQraf opQrad en, naar
BrandQ verhaalQ, ,zooveel als eer en eed lyden kon", de
Roomschen vrij lieQ, ,zonder voor die ooghluiking, by
uiQkoop of gifQe, den ganQschen QydQ zyner bedieninge,
eenen penning Qo willen genieQen" °) .
Men meene echQer nieQ, daQ deze gemaQigdheid uiQ een
zeker phlegma voorQkwam. Daarvan is bij HoofQ geen
spoor Qo vinden : zijne verkeer meQ zijn vrienden en zijne
leQQerkundige nalaQenschap geQuigen inQegendeel van de
levendigheid van zijn rijk begaafden geesQ . Bij de grooQe
geesQesgaven hem geschonken, was hij echQer nieQ in
gelijke maQe meQ energie bedeeld . Hij wenschQe heQ leven
door Qo brengen, geQrouw zijne ambQsplichQen vervullend,
zijn vrijen Qijd aan kunsQ en weQenschap wijdend, onQspanning vindend in den gezelligen omgang meQ QalenQvolle vrienden, en zoo, in een woord, heQ goede genieQend
meQ de vrouw, die hij liefhad .
')

HoofQs Brieven, I . 229 (NO . 124) .
III . 89 (No. 558)
e)
„
, III . 95 (No . 562) .
`) BrandQ, P . C . HoofQs Leeven, blz . 25 .

ZEVENDE HOOFDSTUK .
De invloed van HoofQs beginselen op zijne Nederlandsche HisQorian .

Welken invloed hebben HoofQs beginselen geoefend bij
heQ schrijven zijner HisQorien? Is hij een onparQijdig geschiedschrijver? Voor ik op deze vragen een anQwoord
QrachQ Qo geven, moge hier eene enkele opmerking volgen,
over de beQeekenis van heQ epiQheQon ,onparQijdig" . Bij
de sQudie der ges :hiedenis komQ heQ er op aan, daQ de
mensch, zelf gebonden aan Qijd en ruimQe, zich verplaaQse
in een anderen Qijd en een anderen kring, en Qevens heQ
verband van deze meQ weder andere Qijden en kringen
naspeure. Is heQ daarbij mogelijk QoQ een adaequaQe kennis
Qo geraken ? In absoluQen zin zeker nieQ : heQ absoluQe is
ook hier alleen in God. Alleen God, in wiens hand de
Qijden zijn, k e n Q de Qijden . In beQrekkelijken zin besQaaQ
de mogelijkheid echQer wel, miQs de onderzoeker in sQaaQ
zij zich op heQ sQandpunQ zijner objecQen Qo verplaaQsen .
Hoe beQer hem diQ gelukQ, hoe minder parQijdig hij zal
zijn, wanQ, naar Ranke gezegd heefQ, ,ObjecQiviQaQ isQ
zugleich UnparQeilichkeiQ" . HeQ wezen der onparQijdigheid
zoekQ de grooQe DuiQsche meesQer hierin, ,dass man die
agirenden MachQe in ihrer SQellung anerkennQ, and die
einer jeden eigenQhumlichen Beziehungen wurdigQ . Man
siehQ sie in ihrem besonderen SelbsQ erscheinen, einander
gegendberQreQen, and miQ einander ringen ; in diesem
GegensaQz vollziehen sich die BegebenheiQen and die welQ-
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beherrschende Geschicke" ') . DiQ sluiQ, ook volgens Ranke,
volsQrekQ nieQ uiQ, daQ men zelf eene bepaalde meening
hebbe, daQ men zelf QoQ eene parQij behoore ; slechQs
QrachQe men dan meQ Qo meer zorg de beginselen en moQieven zijner QegensQanders Qo waardeeren . Ook brengQ
objecQiviQeiQ nieQ den eisch mede, daQ men zijn eigen oordeel
verzwijge . InQegendeel, beQ kan . naar de geesQige opmerking van Lorenz, voorkomen daQ eene schijnbaar subjecQieve voorsQelling, in werkelijkheid meer objecQief is
dan een zoogenaamd objecQief, van aanmerkingen onQblooQ
verhaal. Immers, in beQ eersQe geval verneemQ de lezer
nieQ enkel waQ, volgens den verhaler, gebeurd, gedaan of
gedachQ is, doch Qevens waQ deze bij beQ onderzoek zijner
objecQen gevoeld heefQ ; hierdoor QreedQ de subjecQieve
persoonlijkheid van den auQeur meer in heQ lichQ en wordQ
de lezer in sQaaQ gesQeld zijne beschrijving der gebeurQenissen juisQer op bare waarde Qo schaQQen 2). Eene beoordeeling van de feiQen onQneemQ dus volsQrekQ nieQ aan
eene geschiedenis beQ karakQer der objecQiviQeiQ. De eersQe
eisch voor een hisQorisch werk blijfQ echQer alQijd, waQ
Cicero reeds heefQ geformuleerd : ,ne quid falsi dicere
audeaQ ; ne quid veri non audeaQ ; ne qua suspicio graQiae
siQ in scribendo ; ne qua simulQaQis" 3) .
VraagQ men of HoofQs werk in alle opzichQen aan dezen
eisch voldoeQ, dan kan beQ anQwoord nieQ anders dan
onQkennend luiden . In zijne brieven vindQ men Qwee uiQlaQingen, die nieQ van belang onQblooQ zijn voor de be`) v . Ranke, Die deuQschen MachQe and der FiirsQenbund 9 ; VorworQ, S .
VIII . (SammQl . Werke, Band XXXI, XXXII) .
Q) Lorenz, Die GeschichQswissenschafQ, in HaupQrichQungen and Aufgaben, S, 54 . Ook prof. Fruin, in zijne rede over „de OnparQijdigheid van
den Geschiedschrijver", wijsQ op de ,bedekQe parQijdigheid" en heQ ,behendig insinueren" van vele ,oogenschijnlijk minder parQijdige schrijvers", dan
bijv . Bilderdijk (blz . 28 en 29) .
') Cicero, de OraQore, II. 15, 62,
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oordeeling zijner objecQiviQeiQ . Aan Baek, wien hij verzochQ
had hem een boekje over de InquisiQie Qo zenden, schrijfQ
hij : „My verlangQ nae de Spaensche InquisiQie . Dies dunk
my bynae geen Neerlander Qo wezen . Hoope nochQans anQlers
by min boeken Qo doen bliken" ') . Nog gewichQiger zijn
de woorden in een brief aan Vosbergen, die ik reeds
vroeger aanhaalde : ,daQ my, voor 'Q eerlijk gewagh, gemaakQ van UEd . GesQr. Heere Vaader, z . g., eenighe
erkenQenis zoude Qoekomen, kan jk nieQ reekenen, die
gehouden ben geene waarhejQ van belang, 'l en waare
zy QoQ schaade mans vaderlands sQrekQe 2), Qo verzwijghen,
inzonderhejQ lof nochQ lasQer : achQende mijn MeesQer
praecipuum munus annalium, ne virQuQes sileanQur, uQque
pravis dielis facQzsque ex posQeriQaQe eQ infamies meQus siQ .
UjQ krachQ van welke weQ, en om geen geloof Qo verwaarloozen, jk ook benoodighQ geweesQ ben, bywijlen
eenighe snooQheden, begaan aan onze zijde, doch reeds
gemelQ door andren van de zelve, op Qo haalen . Ende bid
jk, daQ daar op reedelijk inzighQ ende mij zulx nieQ
quaalijk of warde genoomen : zijnde mij daerenQussen
zeer lief, daQ U Ed . GesQr. QoQ noch Qoe nieQs aansQooQelijx gemerkQ heefQ" 3) . Ik heb er reeds op gewezen °), daQ
HoofQs pragmaQische opvaQQing der geschiedenis hem hier
parQen speelQ . Hij wordQ op heQ voeQspoor van zijn ,meesQer"
beheerschQ door de uQiliQeiQs-idee . Vandaar de merkwaardige verzekering, daQ hij geene waarheid wilde verzwijgen „'Q en waare zy QoQ schaade [z]ijns vaderlands
sQrekQe", nieQQegensQaande den door Cicero gesQelden eisch
daQ de hisQorieschrijver geene enkele waarheid nieQ moeQ durven zeggen . Evenzoo is de eersQe grond voor heQ vermelden
van ,snooQheden, begaan aan onze zijde", daQ afschrik')

HoofQs Brieven, II. 152 (NO. 311) . Ik cursiveer .

s)

Ik cursiveer .

8 ) HoofQs Brieven, IV . 53 (No . 814) .
*) Boven, b1z. 34.
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wekkende voorbeelden nuQ kunnen sQichQen ; vervolgens wil
de schrijver „geen geloof verwaarloozen", d. w . z. heQ
verQrouwen nieQ verliezen ; doch hij achQ heQ Qoch nog
noodig, als QoQ zijne veronQschuldiging, er bij Qo voegen,
daQ hij in diQ opzichQ nieQs heefQ verhaald, waQ nieQ ook
door andere Nederlandschgezinde schrijvers is geboeksQaafd. DiQ is zeer zeker eene openharQige bekenQenis,
doch die den geschiedschrijver flu juisQ geene eer aandoeQ .
Minder aansQooQelijk is zijne verklaring aan Baek, daQ
hij zich in zijne boeken als een Nederlander hoopQe
Qo doen kennen, daar, gelijk wij zagen, heQ bekennen
van kleur nieQ Qegen de objecQiviQeiQ behoefQ Qo sQrijden . WaQ hij wenschQe is vervuld : uiQ zijn werk spreekQ
de Nederlander ; de Nederlander, wiens vader Qer wille
van de Spaansche Qyrannie in ballingschap had gezworven . Lees de beschrijving van de inneming van den
Briel, sla heQ verhaal op van 'Q geusworden van Vlissingen,
Veere, Enkhuizen : ge gevoelQ daQ de schrijver QoQ heQ
geslachQ behoorQ, daQ goed en bloed veil had voor zijne
vrijheid . Kunnen ze anders dan door een Nederlander
geschreven zijn, de woorden waarmede hij QrachQ Qo verklaren, hoe heQ kwam „daQ heQ luyden van eerlyken
doene, buyQen parssing van uiQersQe noodQ, aldus lusQe
meQ hun hoofQ Qo speelen : voorneemelyk daar de Neerlanders, inzonderheid de NoorQlyksQe, zachQgangers in den
aarQ zyn, en gewoon hunne zaaken meQ dubble zorg Qo
beleggen" ? ,Maar", zoo luidQ zijn geQuigenis, ,hoewel
diQ yolk zich anders uiQ der maaQe veel laaQ verghen,
sQaaQ Qo weeQen, daQ aan zyn gedulQ, eyndQlyk Qo bersQe
geQreeden meQ heQ roeren der vryheiQ geen houden meer ofQ
heelen is : zulx heQ, nochQ oovermaghQ, nochQ eenigherley
hachlykheiQ aanziende, door vlam en door spieQsen sQreefQ ;
en de gebooghe moedQ, onQslippende Qen laaQsQe den dwinger, hem meQ des Qo wakkerder slagh voor de scheenen
springQ. Jaa daar waaren 'er, die 'Q verdaadighen der vry-
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ende gerechQigheeden zoo heyligh hielden, daQ heQ hun
QroosQ en gloory dochQ, daar voor, naa schavoQ ofQ galgh
Qo Qreeden . Ende kan ik meQ kennisse zeggen, daQ by
mangel van juisQe aanQeekening, de heughenis gespilQ is
van verscheide doorluchQighe daaden door donkere persoonen bedreeven" ') . Op diQ kernachQig en fier geQuigenis volgQ eene periode, waarin de schrijver aan de verleiding om Qo gaan moraliseeren geen weersQand kan
bieden : , Veelen meede, van de geenen, Qhen 'Q geluk der
vermaarQheiQ Qo beurQ viel, hebben nooiQ, nochQ eenighen
hunner naakoomelingen, 'Q loon hunner verdiensQen genooQen : 'Q zy miQs Qo vroegh een ooverlyden, ofQ by gebrek
van volharden in de goede zaake, ofQ door ondankbaarheiQ ofQ onmaghQ van andren om alles behoorlyk Q'erkennen .
Maar zelfs de sQichQers van de grooQheiQ der Roomsche
en andere heerschappyen hebben geen ofQ kleen deel aan
de weelde der zelve gehadQ, en hun bloedQ vergooQen
voor naazaaQen, die, gemakkelyk in zulk een' als geerfde
mooghenheiQ vallende, naaulyx yeQ anders daaraf eyghenden, dan 'Q misbruyk, en den oorlof om alle bedenkbaare
derQelheeden, moedQwil, en wulpsheiQ Qo pleeghen . Welke
ooverdaadQ en zeedeschennis daQ onder ons nemmer plaaQs
grype, voorQaan de Godlyke voorzienigheyQ wel vuurighlyk Qo bidden sQaaQ" . Al is heQ verband van deze opmerking meQ waQ voorafging eenigszins zwak, al is de zinsbouw hier nieQ van gerekQheid vrij Qo pleiQen, men herkenQ
den man, die zijn vaderland lief heefQ, den man, die zelf
,,zich houdende aan d'oude defQige HollandQsche eenvoudigheiQ, ook in 'Q sQuk van kleedinge, zonder die Q'elkens Qo
willen verwisselen naar d'uiQheemsche lichQvaardigheiQ"
meQ smarQ opmerkQe hoe nu reeds zijne landgenooQen heQ
pad hunner vaderen begonnen Qo verlaQen en hoe meQ heQ
')
9)

Ned. HisQ ., VI. 2 35 .
BrandQ, P . C . HoofQs Leeven, b1z . 25 .
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Fransche bondgenooQschap ook Fransche zeden hier binnendrongen .
Als echQ vaderlander is beQ HoofQ een genoegen doorluchQighe daaden" van zijne medeburgers Qo kunnen boeken .
Ik heb reeds vroeger de opmerking gemaakQ, daQ geen
schrijver ons zoovele Qreffende episoden bewaard heefQ,
als hij . LaaQ mij op enkele wijzen . In 1568 had Alva
besloQen „den LandQzaaQen, voor een' blyden VasQelaavondQ,
een droev' en doodsche nachQ Qo leeveren", door Qal van
verdachQe personen van hun bed Qo doen lichQen . Gelukkig
werden velen door de rechQerlijke machQ vooruiQ gewaarschuwd . „Twee SchouQen", zoo lezen wij bij HoofQ,,,bevind
ik inzonderheiQ, die, versmaadende in deezen alle gevaar,
om der goedharQigheiQ wille, eenen eeuwighen naam, aan
de naakoomelingen, verdienQ hebben : den eenen van Leide,
Jan van BeerendrechQ ; den anderen van Monnikkendam ;
maar nieQ, hoe by geheeQen werd" '). Als in OcQober van
heQzelfde jaar beQ geruchQ van 's Prinsen meesQerlijken
overQochQ over de Maas verbreid werd, moesQ Qo AmsQerdam een ,eerlyk burgher van Haarlem" openbare geeseling
verduren, ,alleenlyk om daQ by deeze maare uiQ zynen
mondQ had laaQen gaan" 2) . HoofQ noemQ den naam van
dezen onQeerde nieQ, doch uiQ zijne gedichQen blijkQ, daQ
beQ een oom van PieQer Dirksz . Hasselaer gold') . De
dapperheid en edelmoedige doodsverachQing bij Haarlems beleg, door den laaQsQgenoemde beQoond, worden
insgelijks door HoofQ nieQ vergeQen ') ; evenmin als andere
heldenfeiQen uiQ Qhen Qijd : de aanval van 'Q Hoen meQ
achQQien man op een Spaansch vendel, daQ hij geheel
vernieQigde 5) ; beQ „R omainsQuk" van Jan Haring, die
') Ned . HisQ ., IV . 370 .
V . 397 .
2)
11
11
,
3 ) GedichQen van P . C HoofQ, I. 158 .
`) Ned. HisQ ., VIII. 3 1 3, 3 2 5 .
")
„ , VIII. 309 .
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alleen een gansche bende vijanden Qegen hield') ; de
mannelijke,, harQvoghQigheiQ" van BrechQ EngberQs ProosQen,
de vrouw van burgemeesQer Kies 2), enz. ,Gedenkwaardige
eere van vrymoedQ en sQandvasQigheiQ" legde de Raadsheer
in beQ hof van UQrechQ, Jonkheer Henrik Valkenaar, in,
Qoen hij weigerde de privilegien der sQad aan Alva over
Qo leveren en heQ manhafQige woord sprak : , Hebben wy
heQ lyf verbeurQ, daQ men 'Q ons neeme ; maar laaQ ons
geenszins van onze gerechQigheiQ wyken" 3) . Een nieQ
minder eervolle vermelding verdienen ,eenighe van de
QreflyksQe vrouwen (daaronder de gemaalinne van GodevaarQ Brasser BurghermeesQer QoQ DelfQ)", die „al haar
sieraadQ van ringen en keeQenen, als aan 's vaaderlands
goeden Engel, Qen offer braghQen" '), Qoen er voor Leidens
onQzeQ geld noodig was . Zoo zoude ik kunnen voorQgaan,
doch deze voorbeelden zijn voldoende .
Schreef HoofQ als vrijheidminnend Nederlander, Qoch
was hij versQandig genoeg om Qo erkennen, daQ ook ,onze
parQy, hoewel heQ rechQ voor haar, en daarenboven de
Spaansche in billijkheiQ van handel geenszins by haar Qo
gelijken is, echQer nieQ heel zujver van zonden blijkQ" $) ;
vandaar daQ hij zelfs op den QiQel van zijn werk de spreuk
wilde plaaQsen ,Iliacos inQra muros peccaQur eQ exQra" E)
Al doeQ hij heQ nieQ van harQe, gelijk wij boven zagen,
Qoch verhaalQ hij de ,QuchQelooze ongereeghelQheiQ, en uiQgelaaQe moedwil", door Lumey en zijne soldaQen aan de
Gorkumsche marQelaren bedreven, als een blijk, daQ heQ
aardQryk geen ongedierQe zoo fel voedQ, als de mensch is,
') Ned . HisQ,, VIII . 310 . HeQ verhaal van Jan Harings en 'Q Hoens
dapperheid schijnQ HoofQ Qo hebben onQleend aan Ampzing, Beschrijvinge ende Lof der sQad Haerlem, blz . 208 en 213 .
') Ned. HisQ ., VIII. 337 .
3)
„
VI . 227 .
4)
„
IX, 380,
3)
HoofQs Brieven, IV . 54 (No. 81 4)') Zie boven, b1z . 5o .
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die, bereeden van de boosheiQ zyner woesQe lusQen, Qeffens
GodQ en zyn' eere vergeeQ" ') ; hoewel hij er eenigszins
verzwakkend bijvoegQ : „zoo men op de schryvers der
Spaansche zyde verQrouwen magh" . Evenmin verzwijgQ
hij Lumeys wreedheid jegens den geleerden paQer Cornelius Musius, welke, zoo vervloekQ een handel, nieQ
alleen der parQhye een leelyk brandQmerk, maar ook den
Prinse en SQaaQen een' diepe wond in den boezem, den
pleegher zelf een Qrap QoQ zynen ondergangk geweesQ is" ') .
DaQ Oranjes Qroepen, zeer QoQ smarQ van den Prins, bij
den inval van 1572, meermalen, vooral Qo Roermond en
Oudenaarde, hun moedwil aan de Roomsche geesQelijken
bedreven, wordQ nieQ door hem verheeld 3) . HeQ verhaal
van den chirurgijn die, na de vergeefsche poging der
Spanjaarden om heQ afgevallen Veere Qo heroveren, heQ
harQ van een der gedooden aan de sneb van een ship
sQak, Qerwijl menigeen er in beeQ, leidQ hij aldus in : „lieQ
heQ gemoedQ my Qoe, eenighe merkwaarde waarheiQ Qo
verzwyghen, geirne zoud' ik een' wreedheiQ verby gaan,
die den aarQ myner landsluyden onQeerQ : hoewel zy, als
gesprooQen uiQ den ooverheeQen haaQ Qeeghens den SpanjaardQ, Qen deele QoQ bewys zyner mishandelingen dienen
kan" 4) . Als ,onmenschelykheiQ" wordQ een dergelijke
daad van een Zeeuwsch maQroos gebrandmerkQ, die een
halflevenden Spanjaard heQ harQ uiQ heQ lijf rukQe, er in
beeQ en, meQ den uiQroep „BiQQer is 'Q", heQ wegwierp 5) .
In vele andere gevallen, bijvoorbeeld bij de verovering
van Walcheren, bij heQ beleg van Haarlem, bij den overgang van den prins van Chimay QoQ Parma in 1584, vermeldQ

') Ned . HisQ., VI . 2 54.
VII . 293 .
VII . 270, 273 .
VI . 2 39 .
IX. 3 8 5 .

188

HoofQ eerlijk de wreedheden aan beide zijden gepleegd') .
VerbloemQ hij de fouQen aan onzen kanQ begaan nieQ,
evenmin wil hij den Spanjaarden Qo korQ doen . Waar hij
overvloedig gelegenheid heefQ hunne Qyrannie en wreedheid Qo scheQsen, laaQ hij aan den anderen kanQ aan hunne
goede eigenschappen rechQ wedervaren . Na Qo hebben
opgemerkQ hoe heQ karakQer der Spanjaarden „zoo sQoffende, zoo opgeblaazen (immers onder vreemden), zoo
bedekQ van harQen, ongemeenzaam en belghziek" den
Nederlanders afkeer inboezemde, haasQ hij zich Qo erkennen : ,DaarenQegen hunne alQydQs nuchQere bequaamheiQ,
sQemmighe defQigheiQ, ernsQighe wakkerheiQ, gesQadighe
vlyQigheiQ, beleggende zorgvuldigheiQ, moesQen den naam
van grimmigheiQ, grooQsheiQ, schalkheiQ, baaQzuchQ, eindQhoudenheiQ ; en (omdaQ ze den Nederlanderen nieQ zoo
eighen of in den weghe waaren) de deughden gelyken
lasQ van haaQ draghen als de gebreeken" 2). Zoo schrijfQ hij
ook meQ beQrekking QoQ Alva : ,GrooQe eer leid' by in,
(wanQ waQ hem naa komQ versQaan wy hem na Qo geeven)
meQ d' ongekreukQe krysQuchQ, doorgaands gehouden ; sQraffende, zonder genaade, de geenen, die zich meQ roof ofQ
ooverlasQ Qeeghens bondQverwanQen ofQ onderzaaQen, verliepen" 3). De Spaansche dapperheid wil hij gaarne loven
'Q is hem „een sQuk van gedenkwaarde manhafQigheiQ", als
een bende van 300 Spanjaarden, midden door heQ prinsgezinde Holland, heen en Qerug van RoQQerdam naar
AmsQerdam QrekQ, om levensmiddelen Qo halen ") . Herhaaldelijk vermeldQ hij de dapperheid van den ,Paladyn
van IQalie", PieranQonio PeroQQi, zoo bij Mook als bij
Gemblours 5). De eerlijkheid en goede Qrouw van Parma
1) Ned. HisQ., VI . 238 ; VII . 301 ; XX . 899 .
2)

I. 4.

„

„
4)
5)

„

„

IV . 161 .

„

VI. 256 .
IX . 360, 361 ; XIII . 557 .

„
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erkenQ hij o. a . na de overgave van AnQwerpen ') . Van
onparQijdige waardeering van QegensQanders geQuigQ ook
de vergelijking van Requesens meQ Alva : ,ZachQer was
by van zeeden, bevallyker van aanQaal, hebbelyker in 'Q
schikken, en in 'Q verzorghen, en beeQer afgerechQ op
beleidQ van Hoofsche zaaken, dan de HarQogh van Alva ;
maar moghQ by hem in kryskunde nieQ haalen . Dan 'Q
waar een' fraaye Qemper van Landvooghdye geweesQ, zoo
men, meQ uiQschoQ der oolykheeden, de puure deughden,
van hun beide, hadde kunnen Qo zaamen mengelen" 2) .
UiQ alles spreekQ HoofQs sQreven om, bij den sQrijd Qusschen
Nederlanders en Spanjaarden, ieder „naa Qo geeven, waQ
hem naa komQ" .
Bij de beschouwing der sQaaQkundige beginselen van
onzen schrijver, bleek ons, daQ meQ beQrekking QoQ de privilegien, de machQ der SQaQen, enz . d e overdreven meeningen zijner QijdgenooQen ook de zijne waren . NaQuurlijk
heefQ diQ invloed gehad op zijne beoordeeling van den
opsQand, en hem heQ onQsQaan en de weQQigheid daarvan
voornamelijk in de schending dier rechQen doen zoeken,
gelijk wij reeds zagen . Ook bij de beschrijving van heQ
LeicesQersche Qijdvak, werpQ de sQaaQkundige richQing van
den schrijver haar gewichQ in de schaal, zoodaQ zelfs in
de uiQgave van Siegenbeek, Simons en Cappelle erkend
wordQ, daQ HoofQ Qegen den Engelschen landvoogd,,misschien een Qo sQerke vooringenomenheid aan den dag
legQ" 3) . Trouwens waar eene democraQische parQij, meQ
CalvinisQische beginselen, die een cenQraal monarchaal
gezag wenschQe, sQond Qegenover eene arisQocraQische richQing, meQ anQi-CalvinisQische sympaQhieen, die de souvereiniQeiQ der SQaQen, feiQelijk der provinciale SQaQen, ver') Ned. HisQ ., XXII. 1025 .
X . 446 .
3) Dl. VII, b1z . 269, aanQ . op Ned . HisQ., XXVI. I18I ,

1qo
dedigde,

spreekQ

heQ van zelf daQ

HoofQ de zijde der

laaQsQe koos . Er is misschien geen Qijdvak in onze geschiedenis waarvan heQ ,inQra muros peccaQur eQ exQra", in
meerdere maQe geldQ dan van LeicesQers besQuur ; ook de
afloop der worsQeling kan noch meQ onverdeelde sympaQhie, noch meQ onverdeelde anQipaQhie begroeQ worden .
MoeQ men heQ beQreuren, daQ eene grooQendeels liberQijnsche regenQenarisQocraQie, die meQ minachQing op heQ yolk ,
neerzag, de overhand behield en daQ heQ beginsel der
Provinciale SouvereiniQeiQ, daQ zooveel jammer over onze
gewesQen heefQ gebrachQ, doordrong, - aan den anderen
kanQ kan men zich nieQ genoeg verheugen, daQ Nederland nieQ onder Engelsch oppergezag geraakQe, en daQ
eene regeering van krachQige mannen opsQond, aan wier
beleid heQ Qo danken was, daQ binnen enkele jaren geheel
Europa meQ ons rekening houden moesQ . HeQ is daarom
Qo bejammeren, daQ HoofQ, juisQ bij heQ scheQsen van de
gebeurQenissen uiQ diQ Qijdvak, zijn lievelingsspreuk meermalen vergeeQ, om al heQ lichQ Qo doen vallen op de handelingen der RegenQen, Qerwijl LeicesQer meQ de donkersQe kleuren wordQ geQeekend . ToQ zijne veronQschuldiging
kan eenigszins dienen, daQ ook zijne Hollandsche voorgangers, geen van alien gunsQig jegens den Graaf gesQemd
zijn . De objecQieve Bor laaQ nu en dan doorschemeren,
daQ hij nieQ op LeicesQers hand is ; van MeQeren, gewoonlijk meer gezind QoQ prijzen dan QoQ laken, is evenmin
zeer meQ hem ingenomen ; doch vooral van Reyd, de
verQrouwde van den Frieschen sQadhouder Willem Lodewijk, QoonQ zich in hooge maQe afkeerig van den Engelschen landvoogd . HoofQ volgQ, naasQ Bor, in hoofdzaak
dezen laaQsQe : meQ Qhen versQande echQer daQ gewoonlijk
de kleuren nog eenigszins versQerkQ worden . Reeds op
heQ jaar 1572 vinden wij LeicesQer geQeekend, als ,een
man, meeQ afgerichQ op zinlyk voorQsdoen van persoon,
vlaayende zeeden, gladde Qaale, slaafsche needrigheiQ Qee-
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ghens zyn' meerder, en diergelyke hoofsche uiQwendigheeden, dan op beleidQ van zaaken" 1) : men zou bier bijna
geneigd worden om - in QegensQelling meQ HoofQs woorden
bij de karakQerscheQs van Prins Willem - Qo vragen of er nog
plaaQs voor eenige deugd overbleef. In heQ begin van de
geschiedenis van zijn besQuur, deelQ HoofQ eene anecdoQe
mee, hem verhaald door zijn vader, ,nieQ aangeroerQ,
[z]yns weeQens, by eenighe schryvers", daQ nog voor
LeicesQers afreis, iemand zijn ,berichQschrifQ" zou machQig
geworden zijn, en daarin hebben gevonden, daQ hem belasQ
was ,vlyQelyk Qo verneemen naa 'Q vermooghen der Landen : zynde, indien men ze meQ hunn' eighe middelen
beschermen konde, zyn' MeesQres beraaden de Hooghe
OoverheiQ der zelve Q'aanveirden", waQ dan, naar hij meenQ,
onder meer OldenbarnevelQ zal bewogen hebben MauriQs
op den voorgrond Qo schuiven 2). In overeensQemming meQ
diQ verhaal houdQ de schrijver dan ook ElizabeQhs Qoorn
over de aanvaarding der absoluQe landvoogdij door LeicesQer voor geveinsd 3) ; eene opvaQQing, wier onjuisQheid
door MoQley') is aangeQoond . Door KluiQ') is er reeds
op gewezen, daQ HoofQ - en in navolging van hem
Wagenaar, - de verdediging der SQaQen Qegenover de verQoornde vorsQin nieQ nauwkeurig heefQ weergegeven :
HoofQ laaQ de SQaQen zeggen : „'Q woordQ volkoomen (absoluQ) diende alleenlyk QoQ luisQer, om hem Qo doen uiQsQee1)

Ned . HisQ., VI . 234 .
XXIII. 1039 .
XXIII . 1047 .
4)
MoQley, Gesch . van de Ver . Nederl ., sederQ den dood van Willem den
Zwijger, II, 8o, aanQ. MoQley vergisQ zich echQer als hij zegQ, daQ Bor, v .
1VIeQeren en vele schrijvers niQ Qhen Qijd, den Qoorn der Koningin als een
kluchQ vcorsQellen . Noch Bor (XXI. 14 of II . 697 vv .), noch van MeQeren
(XIII . 249 ; ook reeds in den druk van 1599, fol . 240 c. vv.), noch van
Reyd (V . 134) zeggen ieQs dergelijks : zij houden inQegendeel ElisabeQhs
`)

veronQwaardiging voor ernsQig gemeend .
5)
KluiQ, HisQ . der Holl . SQaaQsregering, II . 88, canQ, 26 .
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ken booven de bezondere LandQvooghden, zyne beveelen
onQzighlyker Qo maaken, en de gemeenQe meQ hoope van
beeQer klem der regeeringe Qo verquikken . Ook was heQ
nieQ gesQelQ, dan Qen opmerke van heQ beleidQ der oorloghe ; nochQe kon, schoon Qen scherpsQe genoomen, verder geQrokken worden" 1). DaarenQegen heefQ van MeQeren, meQ wien Bor overeensQemQ : ,heQ woordQ AbsoluyQ,
waer alleenlijck inghesQelQ om Qo disQingueren van andere,
die alleenlijck bij provisie inghesQelQ waren, ende ghebonden aen InsQrucQien : oock om meerder ghehoorsaemheyQ
ende onQsach Qo verwerven, QoQ onderhoudinghe van
Krijghs discipline, vorderinghe van de ConQribuQien, ende
beQer execuQie van zijn commissien" z) . De laaQsQe vijf
woorden heefQ HoofQ nieQ, Qenzij men misschien meene
daQ ze worden uiQgedrukQ door de ,hoope van beeQer
klem der regeeringe" .
De indruk, Qhen LeicesQers opQreden op heQ yolk maakQe,
wordQ ons geQeekend naar van Reyd ; van zijne godsdiensQigheid heeQ heQ : „En 'Q scheen geen huichelen ; gemerkQ by daarin was opgevoedQ, ook zelf de Roomsche
vervolging in zyn' jonkheiQ gesmaakQ had, en seederQ
gesQaadelyk de zaaken des geloofs in EngelandQ helpen
handQhaaven" 3). HoofQ zelf oordeelQ echQer anders : immers
enkele bladzijden verder verhaalQ hij daQ de Graaf van
Nieuwenaar "ziende op LeicesQers v o o r g e w e n d e vuu') Ned. HisQ ., XXIII, 5047 .
e) van MeQeren, XIII. 249 c . Cf. Bor, XXI. 14 (of II . 698) .
s) Ned . HisQ ., XXIII. 1042 ; van Reyd, V . 133 . De aangehaalde woorden luiden bij dezen : „eenen Prins, doende heerlijcke ende openbare bekenninghe van de ware Religie, wesende daer in van jonghs opgevoeQ, die
Pauselijcke Qyrannij aen zijne persoon selfs in zijne jonghe jaren beproefQ,
ende QoQ den ouderdom Qoe seer sQanQvasQich die Religions saecken in
EnghelanQ ghevorderQ hebbende, aenden welcken men nieQ en Qwijffelde,
daQ by alleenlijck meQ eenen rechQen yver onQsQeken, ende ghedreven zijnde,
een sulcke grooQe moeyQe ende lasQ aenveerde" .
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righeiQ in 'Q vesQighen van den Hervormden GodsdiensQ" '),
„gelyken yver Qoonen" wilde,,meQ sQooren van den Roomschen", en door zijne soldaQen eenige kloosQers Qo UQrechQ
deed plunderen. WaQ diQ berichQ zelf beQrefQ, heQ is onQleend aan Bor 2), die echQer nieQ spreekQ van heQ verband
Qusschen den godsdiensQijver der beide Graven .
Naar van Reyd verhaalQ HoofQ ons, hoe zich „eenighe
zorghelyke geesQen" bij LeicesQer indrongen en hem Qegen
de SQaQen opzeQQen, door Qal van beschuldigingen Qegen
de RegenQen in Qo brengen . HeQ is der moeiQe waard de
wijze, waarop van Reyd de SQaQen vrijspreekQ, Qo vergelijken meQ HoofQs veronQschuldiging. De eersQe zegQ eenvoudig : ,DiQ en was nieQ alles Qo vergeefs gheseyQ, van
eenighe persoonen, die dickwils onder de SQaQen plegen
gedepuQeerQ Qo worden, maer in 'Q ghemeyn van alien Qo
spreken, waren 'Q calumnien" ; en merkQ dan nog op, daQ
,,meQ d' overQredingen van PeQer ende Paul, d' onQschuldighe ende den gheheelen sQaeQ nieQ en kosQe besmeQ,
nochQe Qer oorsaec van weynighe een gheheele NaQie
gheblameerQ worden" ; doch daQ heQ den ,Oorenblasers"
slechQs Qo doen was om ,,allen luyden van qualiQeyQ ende
versQanQ" in de SQaQen, ,hun credijQ ende aensien" Qo
benemen 3 ) . HoofQ is eenigszins uiQvoeriger : ,Zeeker, in
de vergaadringen der bezondre SQaaQen, en misschien der
Algemeine, verscheenen Qoen, by wylen, gemaghQighden,
die den naam van Roomsgezinden droeghen ; maar, zy
hadden zich, in 'Q afschudden van 'Q Spaansche juk, zoo
vuurighlyk gequeeQen, daQ aan hunne oprechQigheiQ en
liefde QoQ den SQaaQ nieQ Qo Qwyfelen viel ; en Qo spyQigh
een' ondankbaarheiQ geweesQ waare hen verby Qo gaan .
HeQ kon ook nieQ onQkenQ worden, daQ eenighen, jaa der
geenen Qhen 'Q woordQ Hervormde GodsdiensQ in den
') Ned . HisQ., XXIII . 1048 .
Boy, Ned. Oorl ., XXI. 17 (of II.
s) v, Reyd, V. 1 35 .
E)

702) .

I

3

1 94
monde besQorven was, zich zelve, waar ze hunne geleeghenheiQ zaaghen, wel onbeschaamdelyk zochQen : daQ
meede yolk van geringe soorQ en kleene ervaarenis heQ
geQal holp vermeeren . Dan, meQ waQ reede, meQ waQ aangezighQ, kon yemandQ, om de mishandeling ofQ onbequaamheiQ van 'Q een ofQ heQ andre lidQ, heQ gansche lichaam
lasQeren ? En wie zagh ooiQ Heerschappy van veel' Hoofden, waar onder geen' arghe liepen ? Wie ooiQ eenighe
Vroedschap, zonder daar in persoonaadjen en graauw Qo
merken" `) ? Men zieQ, van Reyd en HoofQ verdedigen
de SQaQen op dezelfde wijze : zij erkennen, daQ er misbruiken besQonden, doch merken zeer QerechQ op, daQ daarin
geen reden ligQ om de geheele insQelling Qo veroordeelen .
Doch Qerwijl van Reyd deze algemeene opmerking voldoende achQ, vindQ HoofQ heQ noodig nog even zijn afkeer
van de Gereformeerden en zijne minachQing voor heQ yolk
Qo Qoonen : er besQonden misbruiken, nu ja, maar diQ was
Qo wijQen aan de fijnen en aan heQ ,nieQ denkend deel" !
De Roomschen - HoofQ verdienQ lof, daQ hij hunne aanwezigheid in de SQaQen verdedigQ, al doeQ hij heQ slechQs op
uQiliQeiQsgronden - en vooral de ,personaadjen" der arisQocraQische regenQen waren naQuurlijk gansch onschuldig
De woelingen der LeicesQerschgezinden, de karakQers
van ReingoudQ, Prouninck en de Burghgrave schilderQ
HoofQ vervolgens geheel naar van Reyd 2) ; slechQs is heQ
Qafereel nieQ alleen kunsQiger afgewerkQ, maar ook donkerder gekleurd . Als van Reyd zegQ : „van Prouninck
was van beQeren leven en wandel als ReingouQ", beschrijfQ
HoofQ hem als „g a a n d e voor eenen man van beeQer
leeven dan ReingoudQ" . VerwijQ van Reyd aan Burghgrave ,quaeQ spreken op de regieringe ende SQaQen",
')

Ned . HisQ ., XXIII. 1050 .

') Ned . HisQ ., XXIII. 1049, r . 42-1053, r . 15 sQemmen nagenoeg geheel

overeen meQ v . Reyd, V . 135, r . 11-138, r. 8 (ed . 1633) . De vergelijking
doeQ ons HoofQs ineesQerschap over den vorm Qo meer waardeeren .
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HoofQ noemQ diQ ,vuur en vlam spuwen" en geefQ hem
een ,krop vol oevelmoeds"
Zoo vinden wij Qelkens de kleuren Qen nadeele van
LeicesQer versQerkQ . Om nog een voorbeeld Qo geven
de saamroeping der NaQionale Synode van 1586 beschrijfQ Bor als volgQ : „De PredikanQen van de gereformeerde religie hebben al voor dese Qijd aengehouden aen de Grave van LycesQer om een Sinodale
vergaderinge van alle de geunieerde ProvinQien Qo
hebben, also daer veele QwisQs onder de PredikanQen
was, wanQ QoQ UQrechQ waren die van sinQ Jacobs kerke
nieQ eens meQ de gereformeerde van de andere kerken,
hadden ook gene eene kerken-ordeninge, Qer Goude was
eenen Hermanus HerberQs, dewelke Qo voren QoQ DordrechQ gesQaen hadde, meQ henlieden in eenige poincQen
verschillende, desgelijks in meer andere plaeQsen, en also
LycesQer sich lieQ voorsQaen daQ sijne auQoriQeiQ Qo meer
gesQerkQ soude werden door die van de religie, heefQ by
deselve in alles willen believen, waerom by binnen
UyQrechQ wesende den 8 Mey aen de Gouverneurs van
de ProvinQien geschreven .heefQ desen navolgende brief"'),
enz. Leg nu naasQ deze zonder eenigen harQsQochQ gesQelde
woorden HoofQs verhaal, daQ blijkbaar aan Bor is onQleend : „Tussen de Hervormde PredikanQen zweefden
Qo deezer QydQ eenighe geschillen ; waar uiQ dan verwydering der leeden van elkandre reez, die QoQ zorghlyke
scheuring, en lichQlyk meer dan eene, dreighde Qo verloopen . Om diQ onheil Qo verhoeden, en d' eenigheiQ, zoo
in leere, als QuchQoeffening, Qo vesQighen, zaaghen die van
den zelven GodsdiensQ nieQ naaders, dan 'Q vergaadren
van een goedQ geQal kerklyke luiden, uiQ al de vereenighde
Landschappen : en gingen ; om oorlof daarQoe Qo verwerven, zich richQen aan LeicesQer . Lydigh QoghQQe de Graaf
')

Bor, Ned . Oorl ., XXI . 29 (of II . 7Q8) .
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naa den naam van voesQerheer der kerke, waarmee by
waande de gemeenQen aan zyn snoer Qo kryghen en den
SQaaQen oover 'Q hoofQ Qo wassen. Dies bewillighd' by nieQ
alleenlyk in diQ verzoek, mar" 1), enz. Afgezien nog van
de wijze, waarop HoofQ de Synode aanduidQ (had hij zoo
weinig kennis van beQ Gereformeerde KerkrechQ, om nieQ
Qo weQen, daQ eene NaQionale Synode ieQs anders is darQ
eene vergadering van „een goedQ geQal kerklyke luiden" ?),
maken de door mij gecursiveerde woorden een • onaangenamen indruk ; er is ieQs venijnigs in, daQ men in Bors openharQig ,also by sich lieQ voorsQaen daQ sijne auQoriQeiQ Qo meer
gesQerkQ soude werden door die van de religie" nieQ vindQ .
HoQ ligQ nieQ in mijne bedoeling HoofQs verhaal van heQ
LeicesQersche Qijdvak op den voeQ Qo volgen ; ik wil echQer
nog op enkele punQen de aandachQ vesQigen .
Toen de knoeierijen van LeicesQers gunsQeling Rein
goudQ onQdekQ waren, en deze naar Doesburg, waar zijn
beschermheer gelegerd was, was gevluchQ, kwamen afgevaardigden van de SQaQen van Holland in heQ kamp om
de gevangenneming van den bedrieger Qo verzoeken .
,,Maar", zegQ HoofQ, „LeicesQer nam 'er dagh aan (d. w . z .
sQelde heQ uiQ), beloovende zich naarder van 'Q sQuk Qo doen
berichQen, ende dan 'Q geen behooren zoude . NieQQemin,
by bezinde zich waQ beeQer ; deed eersQ in zyn' eighe QenQe
ReingoudQ eenen dagh bewaaren ; en sQeld' hem Qhans
in handen van den Algemeinen ProvoosQ" 2) . Doze voorsQelling is samengesQeld uiQ de berichQen van Bor en
van Reyd . Bor zegQ : ,Hier op heefQ sijn ExcellenQie beloofQ, daQ by hem op de sake van den voorschreven RijngouQ nader soude doen informeren en Qegens den
selven doen procederen, so men soude vinden Qo behoren" ).
Van Reyd heefQ : „die (nl . LeicesQer) QersQonQ ReingouQ
1) Ned . HisQ., XXIII . 1 053 .
2) „
„ , XXIV. io8o .
1) Bor, Ned . Oorl ., XXI. 56 (of II . 759) .
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insghelijcken heefQ doen aenQasQen, eenen dach in zijn
eyghen QenQ laQen bewaren, daer na in handen van
den ProvoosQ van 'Q Hof ghesQelQ" ') . HoofQs vooringenomenheid Qegen den Engelschen Landvoogd heefQ hem er
Qoe gebrachQ heQ voor Qo sQellen alsof deze eersQ aarzelde
ReingoudQ Qo doen vaQQen, ofschoon heQ „QersQonQ" van
v. Reyd duidelijk genoeg spreekQ . DaQ van eenige aarzeling volsQrekQ geen sprake was, blijkQ ook uiQ heQ eersQ
in deze eeuw uiQgegeven rapporQ der gedepuQeerden,
waarin men leesQ : ,Oversulcx heefQ Zyne Exc., meQ advis
van de Heeren Leoninus en Killegrew, QersQonQ gedecerneerQ apprehensie van de persone van voorn . ReyngouQ, onQbiedende QoQ dien eynde den PrevoosQ Generael,
dien by sulcx heefQ gelasQ Qo doen ; Qwelck QersQonQ is
geeffecQueerQ, sulcx daQ de voorn. ReyngouQ is geleyQ
in der QenQe van den PrevoosQ, daer by in bewaringe is
gehouden" 2) ( en dus nieQ, zooals van Reyd en HoofQ
schrijven, in LeicesQers QenQ) . UiQ heQ geheele rapporQ blijkQ
verder 's Graven welwillendheid .
Een ander sQaalQje . Den 21sQen November 1586 hadden
eenige leden der Algemeene SQaQen en OldenbarnevelQ
een onderhoud meQ LeicesQer, waarin zij o . a . klaagden
,,daQ eQlyke Kerkendienaars, welgeleeden en gemeenzaam
by hem, van den preeksQoel Qo versQaan gaaven, en onder
'Q yolk sQrooyden, daQ men zyne DoorluchQigheiQ, zeer Q'
onvreede cover de SQaaQen, verQrekken lieQ : geruchQen, die
QoQ onQsQelQenis der gemeenQe, en oproer, sQrekQen" 3) . In
anQwoord daarop, deed by", volgens HoofQ, ,in Qwyfelzinnighe woorden, zeggen : ,DaQ men ze wel anders zouw
doen preeken" 4) . DiQ anQwoord is geheel volgens de in
') v . Reyd, V . 148 .
2 ) M. L. van DevenQer, GedenksQukken van Joh. v . OldenbarnevelQ en
zijn Qijd, I . 141 ('s Gravenhage, 1860).
a ) Ned. HisQ ., XXV.

1112 .

4)

1113 .
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11

,

,,

198
1618 opgesQelde remonsQranQie van OldenbarnevelQ aan de
SQaQen van Holland, waar men leesQ : „De Heeren SQaQen,
klagen over heQ sediQieus Prediken : men anQwoord QwyffelachQig daQ mense wel anders zal doen Prediken" '). SlaaQ
men nu heQ in 1626 verschenen verhaal van Bor na, daQ
HoofQ overigens geheel volgQ, dan vindQ men daQ hij ,dede
verklaren daQ by door personen daer Qoe bequaem zijnde, daer op ordre soude geven, daQ
sulks soude worden gerechQ, en daQse wel anders
souden prediken" 2) . DaQ OldenbarnevelQ, die eene apologie
schreef, heQ eersQe lid van LeicesQers anQwoord weglieQ, kan
men desnoods door de vingers zien, doch de geschied
schrijver HoofQ had hem hierin nieQ mogen volgen . DaQ
ook Wagenaar 3) hier in HoofQs voeQsQappen wandelQ, behoefQ nauwelijks vermeld Qo worden .
KorQ voor zijn eersQe verQrek had LeicesQer, bij een
geheime kabineQsacQe, den Raad van SQaQe, die gedurende
zijne afwezigheid de regeering zou voeren, onder meer,
verboden verandering Qo brengen in heQ bevel der garnizoenen - eene noodloQQige bepaling, die bijdroeg QoQ heQ
verlies van DevenQer -- en een QweeQal lijsQen opgemaakQ,
voor de verdeeling der Engelsche en Iersche Qroepen over
de sQeden. „Den inhoudQ welker beide ik hier goedQ vind
meede Qo melden" ; zegQ HoofQ, ,opdaQ men aanmerken
mooghe waQ krafQen, die zyn' sQem volghden, by in onz
ingewanQ, waQ vesQingen in zyn bedwang had, ofQ meQ
een woordQ waande Qo kryghen" ') . De bedoelde plaaQsen
') RemonsQranQie v. OldenbarnevelQ ; bijv . in de , WaarachQige HisQorie",
ed . 167o, b1z. 153 . Op dezelfde bladzijde vindQ men de, ook door HoofQ
[XXIV . 1107] overgenomen anecdoQe, daQ LeicesQer, na heQ aandringen van
de SQaQen op voorQgang in de zaak van ReingoudQ, zou bebben uiQgeroepen : ,nu is verloren myne auQoriQeiQ", waar Bor echQer geen gewag van maakQ :
9) Bor, Ned. Oorl ., XXI. 71 (of II . 779) .
°) Wagenaar, Vad . HisQ ., VIII . 183 .
`) Ned. HisQ ., XXV . 1116 .
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waren Arnhem, Wageningen, OosQende, Harlingen, Tiel,
Doesburg, UQrechQ, Kampen, Zwolle, Kuilenburg, AmersfoorQ, Rhenen meQ Wijk bij DuursQede, Bergen op Zoom,
Gorkum, WillemsQad, DevenQer, Vianen, Lochem, de schans
van ZuQfen, Sluis, Harderwijk en Elburg meQ HaQQem . MoeQ
men nu nieQ meQ Bilderdijk insQemmen : ,Wanneer men
deze lijsQen zieQ, loopQ beQ in beQ oog, daQ hij zijn Engelsche en Iersche machQ in die plaaQsen gebrachQ wilde, die
onmiddelijksQ voor den vijand blooQ lagen . Men schreeuwde
Qoen, daQ hij zich daar door van die sQeden meesQer wilde
maken : maar zeker, had hij 'Q Land willen overweldigen
zoo had hij de Hollandsche of Nederlandsche Qroepen daar
moeQen brengen ; zoo had hij zijne Engelschen in beQ harQ
van 'Q Land moeQen houden, en in geheel andere plaaQsen verdeelen ; doch de kwaadaarQigheiQ hield geen maaQ
of versQand", enz . ') Men moge uiQ de hoogQe spreken
over ,Bilderdijk's onhisQorisch brein" '), op diQ punQ QoonQ
hij Qoch alQhans nog eenig doorzichQ .
Ten sloQQe nog een enkel woord over HoofQs beschrijving van LeicesQers bezoeken Qo AmsQerdam . Bij gelegenheid van beQ Qweede bezoek, deelQ hij een paar bijzonderheden mede over beQ eersQe, waaruiQ blijkQ, daQ men
Qoen reeds, 'Q was in MaarQ 1586, wanQrouwen Qegen den
vreemden landvoogd koesQerde ; ,doch de burghers raakQen vry meQ de vreez" 3) . HeQ Qweede bezoek had plaaQs
')

Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, VII . 130 .
Q ) Zooals de beer van DevenQer doeQ, in de Inleiding op de GedenksQukken van job. v . OldenbarnevelQ, D l. I. b1z . L V .
$) Ned . HisQ., XXVI . 1198, 119q . Bilderdijk (Vad . HisQ. VII, 121)
vergisQ zich door diQ bezoek „na beQ eindigen van den veldQochQ van diQ
jaar" Qo plaaQsen . Wagenaar (Beschrijv . van AmsQerdam I. 397) zegQ daQ
LeicesQer verQrok zonder ieQs Qegen AmsQerdam Qo ondernemen, „'Q zy by
de gelegenheid nog nieQ ryp oordeelde, om zoo vroeg reeds Qo doen zien
waQ by in den schild voerde ; 'Q zy by bespeurde, daQ de AmsQerdammers
Qo wcl op hunne hoede waren" . Waarom nieQ de gevolgQrekking gemaakQ,
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in 'Q begin van OcQober 1587, waarbij, om de woorden
van OldenbarnevelQ Qo gebruiken, „de Hollandsche vromigheid van den BurgemeesQer en Colonel PieQer Boom",
LeicesQer beleQQe zich van de sQad meesQer Qo maken .
HoofQ verhaalQ ons, hoe Boom door zijn flink opQreden
beleQQe, daQ men den Graaf beQ wachQwoord lieQ geven
(in Siegenbeeks uiQgave vindQ men er een plaaQje van),
en hem op die wijze machQeloos maakQe . Of LeicesQer
werkelijk een aanslag in den zin had, is bezwaarlijk uiQ
Qo maken ; de mededeeling van HoofQ, daQ „hem veerQien
van de vroomsQe voorsQanders der vryheiQ en geQrousQe
aankleevers van 'Q Huis Nassau, onder welke ook de
naam mynes zaalighen Vaaders gespelQ sQond, op een'
lysQe geleeverQ waaren, ende daQ by ze meinde smaadighe
dood Qo doen sQerven" 2), klinkQ alQhans waQ de laaQsQe
woorden beQrefQ, nieQ zeer waarschijnlijk 3). Hoe beQ zij,
HoofQs haaQ Qegen LeicesQer wordQ ons hierdoor nog meer
verklaarbaar ; de geschiedschrijver had zich echQer nieQ
mogen laQen verblinden door den wrok van den zoon . HeQ
blijfQ een onloochenbaar en afkeurenswaardig feiQ : onder
den invloed zijner beginselen, gepaard meQ de overlevering in zijne familie, is beQ Qijdvak van LeicesQers besQuur
door HoofQ parQijdig beschreven.
daQ hij - 'Q was pas drie maanden na zijne komsQ hier Qo lande - nieQs
kwaads voor had?
') In de remonsQranQie, Q . a . p .
') Ned. HisQ ., XXVI . 1200 . Cf. MoQley, a . w., III . 137, aanQ ., die
van oordeel is, daQ LeicesQer beQ nieQ zou hebben gewaagd de bedoelde
personen Qo doen ophangen .
3) Bor, XXIII . (42 of III. 63), verhaalQ eveneens de daad van Boom, en
schrijfQ verder : ,waQ eygenQlijk zijn (L's) desseyn geweesQ is soude ik nieQ
vasQelijk konnen seggen ; dan by aldien men beQ Woord van hem hadde
moeQen halen, soude by hem MeesQer van de sQad hebben gemaekQ, eenige
van de MagisQraQen, die by zijn parQyen achQen, gevangen nemende, door
de gene die hem Qoegedaen waren, en de saken aldaer na zijnen sin en
meninge sQellende" .
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Ook in menig ander opzichQ hebben HoofQs beginselen
op zijn werk invloed geoefend . Hij, de ,gemaQigde", de
arisQokraaQ, kon weinig sympaQhie gevoelen voor beQ Calvinisme, zijne belijders en zijne predikers . Vooral de laaQsQen moeQen heQ meermalen onQgelden . Bij de beschrijving
der onlusQen Qo AnQwerpen in AugusQus 1566 voorgevallen, wordQ de predikanQ Jean Taffin om zijne voorzichQige
houding geprezen, op een wijze, die duidelijk aanwijsQ, hoe
HoofQ over zijne collega's dachQ : ,Deez"', heeQ heQ, „die
van eerlyken huize, en nieQ als veele andere, uiQ de hef
der gemeenQe was opgeborrelQ, maar door aardQ en opvoeding, QoQ zeedigheiQ geneeghen, nam 'Q bevel der OoverheiQ, meQ eerbiedenis, aan, en alle mooghelyke gehoorzaamheiQ Qo bewyzen" ') . ToQ die ,anderen" rekende HoofQ in
de eersQe plaaQs den bekenden Herman de SQricker of,
zooals hij zijn naam hebraiseerde, Moded, Qhen hij als een
oproerigen woordbreker beschouwQ . Naar Bor, verhaalQ
hij ons, hoe Taffin, Qoen Moded den 22sQen AugusQus 1566
in de GrooQe Kerk Qo AnQwerpen wilde prediken - de woorden luiden nieQ zeer vleiend „jooker.d e naa d'eersQe preeke
daar in Qo doen" ---, dezen, juisQ Qoen hij opgeQreden was,
heQ verzoek van den MagisQraaQ overbrachQ om aan zijn
voornemen geen gevolg Qo geven . ,Maar deez [Moded]
voorgeevende, daQ heQ yolk, zonder yeQ Qo hooren
meQ gemoede nieQ Qo scheiden was, beloofde nochQans
maar een korQe enkele vermaaning, neevens 'Q gebedQ, Qo
doen ; en hield zyn woordQ, uiQgezeidQ, daQ hy'Q voile lang
maakQe" 2) . Bor heefQ eenvoudig "so by ook dede al
duurdeQ lange" 3) . Deze heefQ heQ verhaal gevolgd van den
pensionaris Jacob van Wesembeecke, die Taffin de opdrachQ had gegeven en aan den voeQ van den preeksQoel
bleef wachQen ; daar leesQ men : ,Qwelck by oock gedaen
') Ned. HisQ ., III .
e)

102 .

Bor . II . (6o of I . 85) .
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heefQ, hoe wel heQ ghebedQ al waQ langh duerde" ') . Ook
bier blijkQ dus weder, fama cresciQ eundo . Volgens de
oorspronkelijke bron, bad de predikanQ waQ lang, volgens
HoofQ ,maakQe hij 'Q voile lang" . DaQ hij denzelfden dag
des namiddags weder opQrad, neemQ HoofQ hem ook zeer
kwalijk - en misschien nieQ Qen onrechQe - ofschoon
hij zich veronQschuldigde meQ „den uyQersQen nooQ ende
onQsQelQenisse des volcx", eene onQschuldiging, die HoofQ
nieQ opgeefQ, omdaQ Bor haar eveneens weggelaQen heefQ,
ofschoon ze bij Wesembeecke Qo vinden is") .
Moded moeQ laQer nog eens diensQ doen als een voorbeeld van der ,geesQelyken grooQsheiQ", in een verhaal,
daQ HoofQ blijkbaar van zijn neef de Ryk heefQ . ,Deeze
man, sQreevende, meQ zyn' harQsQoghQen, de voorvloedQ van
'Q aankoomende geluk verby, en omdeelende reeds, in
zyn gedachQ, den buyQ der kerkelyke rykdoomen, hield
aan, by den voorzeyden hoofQman [de Ryk] om van Qhen
QydQ af, Qoezegh Qo hebben, van 'Q bewindQ oover de Abdy
QoQ Middelburgh, Qeeghens daQ heQ omgezeQ wierde . De
Ryk verQoond' hem beleefdelyk, hoe 'Q besQel van dusdaane
zaaken nieQ aan de krysooverheiQ, maar aan 's Lands regeeringe sQond . Maar by beeldde zich echQer in, daQ heQ den
hoofQman aan geneeghenheiQ mangelde . En neemende derhalven diQ afwyzen voor weygheren, besQond by ook op
sQoel, hieroover, uiQ Qo vaaren ; QoQ schendighe onQsQichQing
der nieuwelingen, die Q'zynen gehoore quaamen . 'T welk
vernoomen by den Prinse, en hoe men de zuyvering, zoo
jong en Qeeder noch, dus reukeloozelyk in gevaar sQelde ;
verzochQ zyn' DoorluchQigheiQ aan de Ryk, daQ by haar
de geleeghenheiQ van 'Q sQuk, meQ zyn bedenken daarop,
') v. Wesembeecke, p . 15o ; Fransche uiQg . 1859, p . 294 . BrandQ, HisQ.
der Ref., I . 349, schrijfQ leQQerlijk HoofQ na, en QeekenQ op den leanQ als
zijne bronnen aan : HoofQ, Wezenbeek, Bor.
') v . Wesembeecke, p . 153 ; Fransche uiQg ., p . 299 .
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ooverschreeve . Deez', oopenende naakQelyk zyn weedervaaren, en gevoelen, verklaarde de heerschzuchQ van ModeQ
zoo wydQ Qo gaapen, daQ by, nieQ alleen in 'Q geesQelyk,
maar Qeffens ook oover 'Q weirlyk en krysbesQier, geirne
den meesQer zouw maken . De Prins dan, Qhen 'Q inbreeken
van dus een' ongereeghelQheiQ nieQ Qo gedooghen sQond,
nochQe de sQandQ des Qyds QoelieQ scherpe Qeeghenweer
Qo gebruyken, Qrok hem, onder schyn van verheffinge van
daar, en maakQe 'er zynen Hofpreeker af . In welken diensQ,
en zelfs onder de ooghen zyner DoorluchQigheiQ, by zich
zoo quaalyk wisQ Qo maaQighen, daQ naaderhandQ de Prinses vrouw CharloQQe van Bourbon, hem, in plaaQs van
ModeQ, noemde ImmodeQ : gelyk de Fransoizen uiQspreeken, 'Q geen zy schryven immodesQ, daQ uiQgelaaQen ofQ
onzeedigh Qo zeggen is" 1 ) . WaQ er van diQ alles aan zij,
is moeilijk Qo zeggen . Ik wensch bier enkel de aandachQ
Qo vesQigen, op den Qoon van HoofQs verhaal, daQ Moded
zoo zwarQ mogelijk schilderQ 2) .
') Ned . HisQ ., VI. 252 .
e) Zoowel W . Qo WaQer, in zijne ,LoQgevallen van Hermanus Moded",
achQer de HisQorie der Hervormde Kerke Qo GenQ (1756), b1z . 239, als
zijn zoon, prof. J . W . Qo WaQer, in beQ KorQ Verhaal der ReformaQie
van Zeeland (1766), biz . 216, hechQen aan diQ ,hisQorieQje, door de welbesneede pen van den DrossaerQ cierlyk voorgedraegen", geen geloof. Evenmin doeQ diQ Modeds laaQsQe levensbeschrijver, dr . BruQel de la Rivii re, in
zijne disserQaQie over heQ Leven van Moded, blz, go . UiQ de AcQa der
DordQsche synode van 1574 blijkQ, daQ er inderdaad onaangenaamheden
waren voorgevallen (F. L. RuQgers, AcQa van de Ned. Syn . der 16e eeuw,
166, 167, of ReiQsma en v . Veen, AcQa der Prov . en ParQic. Syn ., II. 150) ;
doch beQ is zeer de vraag of deze in verband sQonden, meQ de zaak van
de Ryk . Zierikzee werd ,Geus", 25 Juni 1572 (naar HoofQ, 1.1 ., die diQ
onQleenQ aan v. MeQeren, IV. 72C ; volgens Qo WaQer, Ref. v. Zeeland,
blz. 212, eersQ op 8 Aug.) ; de Ryk werd door de Spanjaarden gevangen
genomen, in heQ begin van Mei 1573 . De QwisQ moeQ dus Qusschen beide
daQa gevallen zijn. Moded kreeg 35 Dec . 1575 een geQuigschrifQ van den
MagisQraaQ van Zierikzee, verlieQ de sQad omsQreeks dien Qijd, en was in
Mei 1576 in Engeland, waar hij QoQ 1S78 bleef. (BruQel de la Riviere, 1 .1 .,
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Evenmin als Moded deelQ naQuurlijk PeQrus DaQhenus
in de gunsQ van HoofQ . Hij wordQ vermeld Qer gelegenheid van de onderhandelingen in 1578 over een godsdiensQvrede, en zijne houding als volgQ geQeekend : ,Deez,
een verloopen Munnik van Poperinge, nu Leeraar QoQ
GenQ, en geQyQelQ Raadsheer van HarQogh Hans Kazimir,
aan 'Q buldren Qen preeksQoel af, oover 'Q heylloos punQ
(zoo noemd' by 'Q) der GenQsche bevreediginge ; by 'Q welke
de Roomsche kerkzeede gevesQighQ werd . DaQ de Prins,
die zich had laaQen hooren, men moesQ nieQ lichQveyrdelyk
eenighe verandring maaken, maar zyn woordQ beQrachQen,
zynde meyneedigheiQ een gruwel voor de ooghen des
AlderhooghsQen, nochQ om GodQ, nochQ om GodsdiensQ
gaf" ') . DiQ berichQ is onQleend aan van Reyd : alleen heefQ
deze in plaaQs van ,bulderen Qen preeksQoel of", „de
welcke onder die GemeenQe Qo GenQ, daar hij goeQ credijQ
hadde, sQroeyde" 2 ) . OngeQwijfeld verdienQ de houding van
DaQhenus gelaakQ Qo w orden, doch heQ is Qoch eigenaardig, daQ HoofQ voor een man van zoo grooQe bekwaamheid, die een onberekenbaren invloed op de Hervorming
in ons land heefQ uiQgeoefend en in wien de Prins van
Oranje langen Qijd grooQ verQrouwen sQelde, geen ander
epiQheQon heefQ dan „een verloopen munnik" ; volkomen
verdiend is dan ook heQ verwijQ, daQ Groen van PrinsQerer
naar aanleiding van deze woorden QoQ hem richQ, daQ hij
is , souvenQ Qrop peu circonspecQ dans ses invecQives
comme dans ses panegyriques" 3) . Nog verhaalQ HoofQ,
daQ men DaQhenus als medewerker beschouwde aan een
94, 96) . De Prins huwde CharloQQe v . Bourbon den 12 Juni 1 575 .
OmsQreeks Qhen Qijd werd Thomas van Til zijn hofprediker (Qe WaQer, HisQ .
der Herv . Kerke Qo GenQ, blz . 260) . Hoe is diQ alles meQ HoofQ overeen
Qo brengen ?
') Ned . HisQ ., XIII . 582 .
9) v . Reyd, 39 .
e) Groen v . PrinsQerer, Archives eQc ., liere S&rie, IV . 219 .
22,
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boekje, daQ in 1579 Qo GenQ verscheen, ,QrachQende d'onraadzaamheiQ van 's Prinsen koomsQ, voor dien QydQ, Qo
beweeren" ') ; Bor verklaarQ op diQ punQ geene zekerheid
Qo hebben 2) ; waQ nieQ verhinderQ daQ MoQley heQ vlugschrifQ zonder eenig bedenken aan hem QoeschrijfQ 3) . En
Qoch was hij er geheel onschuldig aan ") .
Moded en DaQhenus zijn nieQ de eenigen, die er bij HoofQ
minder goed afkomen . De predikanQen van Valenciennes,
die de bewoners dier sQad in 1566 in hun verzeQ sQijfden,
,,blinddoekQen 'Q yolk meQ onmaaQighen yver" 5) ; en :'1
'Q algemeen worden alle ,dienaars des woords" van ,drifQigheiQ" beschuldigd, waQ de vereeniging der CalvinisQen
en LuQherschen, door de edelen in 1566 gewenschQ, beleQ
heefQ : ,gelyk", voegQ HoofQ er bij, ,heQ doch heel menschelyk is, op zyn eighe leer' Qo verlieven ; en hardQ valQ
van een lang gheloofQ, yvrigh voorQgeplanQ, en voor vasQ
gaand' uiQgegeeven gevoelen Qo scheiden" 8) .
Een CalvinisQisch predikanQ is er, naasQ Taffin, die door
HoofQ geprezen wordQ ; Qrouwens iemand die ook nieQ uiQ
de heffe des yolks was ,opgeborrelQ", de verQrouwde
')

Ned . HisQ., XV. 655-657 .
~) Bor, Ned . Oorl., XIII. 128 (of II. 86) .
3 ) MoQley, OpkomsQ enz., IV . 212 . (Holl. verQ . ed. 1879) .
') DiQ blijkQ niQ beQ verhoor, daQ hij in 1584, Qo UQrechQ gevangen,
onderging, Qo vinden bij 's Gravezande, Twee honderd jarige gedachQenis
van beQ eersQe synode der Ned . Kerken Qo Wesel, Middelb . 1769, blz .
152 v.v. ; waar o. a., b1z . 158, 'Q volgende voorkomQ : ,vr. 29 . Off by in
dien QijQ als in 'Q jaar LXXVIII ende LXXIX, nieQ en heefQ eenige
boucxkens gemaekQ Qegens die repuQaQie van zyne ExcellenQie, ende eenige
helpen maken ende oversien ? anQes . 29 . Hy verclaerQ in den Jare LXXVIII
en LXXIX geen Boucxkens gemaekQ, maar alleenlyk geQranslaQeerQ Qo
hebben een TracQaeQken, geinQuleerQ, WachQgeschrey . Daer in zyne ExcellenQie lovelick by Thrasibulo, die de Republieke van AQhenen van derQich
Tyrannen verlosQ heefQ, vergeleecken wierdQ, ende daervan heefQ by syne
ExcellenQie goeQ conQenQemenQ gegeven" .
`) Ned . HisQ ., III . 125 .

°)

„ , III . 124 .
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vriend en hofprediker van Willem I, Pierre 1'Oyseleur,
beer van Villiers. Zijn kleinzoon, Karel Eeverwyn,
Waalsch predikanQ Qo Gouda, dankQe HoofQ, blijkens diens
anQwoord van 23 Nov . 1643 voor „'Q lof [hem] naagegeeven" ') .
Lof moeQ hier waarschijnlijk genomen worden in den zin
van ,vermelding eener loffelijke daad", wanQ bepaalde
lofQuiQingen van dezen prediker heb ik in de eersQe QwinQig
boeken der HisQorian nieQ kunnen vinden : wel had HoofQ
Villiers aangewezen als sQeller der Apologie des Prinsen
van Oranje 2) ; ieQs waQ, voor zoover mij bekend is, door
geen vroegere geschiedsrhrijvers was gedaan (GroQius' werk
was nog nieQ verschenen) . In beQ vervolg der HisQorien
wordQ aan Villiers lof Qoegezwaaid, wegens „de wysheiQ,
ervaarenis, en hofkunde, waarin by uiQmunQQe" 3) .
Mannen naar HoofQs harQ zijn nieQ de Gereformeerde
predikanQen maar wel hervormers in Erasmiaanschen
geesQ, als Balduinus, Cassander, Duifhuis . De beide eersQen QrachQQen in 1564 in de Nederlanden eene bevredigende oplossin .g der geloofsgeschillen Qo vinden . MeQ
voorliefde QeekenQ HoofQ hen aldus : ,Franciscus Balduinus
van AQrechQ, een persoon uiQgeleerdQ, zoo wel in de GodheiQ, als RechQen, en leQQeren van beleefQheiQ, en geverwQ,
door ommegang meQ Calvin, in 'Q schrifQmaaQighsQe zyner
gezinQheiQ, zonder daQ hem yeQs van ongezellighe heevigheiQ bleef aanhangen, had zich, op daQ pas, beide in
DuyQslandQ en Vrankryk, meQ den naam van wonderlyke
bescheidenheiQ in kerkzaaken, aanzienlyk gemaakQ . DichQ
hield zich Oranje by deezen man ; ende hebbende geen'
geringe weeQenschap uiQ zyne hanQeering geQooghen,
pooghd' hem, in NederlandQ Qo huisvesQen, meQ hoop eener
eerlyke plaaQze onder de voorleezers Qo Loven, om, van
') HoofQs Brieven, IV .

112 (N °. 869) .

g ) Ned . HisQ ., XVII . 744 .
')
„ , XXV . 1 155 .
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dien Qrap in den heimelyken RaadQ Qo sQyghen . Graaf
Luidewyk sloegh hem voor, QoQ middelaar der misversQanden in 'Q sQuk van den GodsdiensQ . De Graaf van
Hoorn, dreef, daQ Georgius Cassander in 'Q zelfsQe, meQ
grooQ nuQ, Qo werk gesQelQ kon worden . UiQ Vlaandere
was deeze Cassander gebooren, ende zulx de glans zyner
GodsvruchQ, gemaaQighQheiQ en geleerdQheiQ, daQ de Kaizars,
Ferdinand en Maximiliaan, zyn' hulp meQ alien ernsQ verzochQ hebben, QoQ geneezing der deerlyke queQsuuren van
de ChrisQenheiQ. Naamelyk, deze luiden, ziende veel van
'Q oudQ voor oovergeloof, veel van 'Q nieuw voor neuswys
aan, en scheuring uiQ scheuring spruiQen, zouden geirne
Qussen beide heen, meQ grondQpunQen alleenlyk, den wegh
der waarheidQ gebaakQ hebben') . Maar de weeklijkheiQ
van Cassander, en zyn ongeneeghenheiQ QoQ heQ hof, lieQen
hem luQQel verrichQen . Balduinus gaf 'Q ook op, uiQ zorge
van geen eer' in Qo leggen, dewyl by versQaan had, daQ
Philips verhardQ was, om 'Q eindQ der plakkaaQen Qe houden" 2) .
HoofQ heefQ diQ berichQ voor een deel aan Burgundius 3),
en voor een ander deel aan Thuanus onQleend 4) ; waarom
vermeldQ hij dan ook nieQ waQ Burgundius Qoch duidelijk
genoeg van Balduinus zegQ : ,SancQorum PaQrum lecQioni
crebro oQium insumens, eQ exinde magisQro suo [sc . Calvino] discors, reconciliaQus esQ Romanae ecclesiae", om
') BrandQ, die in zijne HisQorie der ReformaQie, I. 260, diQ geheele sQuk
leQQerlijk heefQ overgenomen, heefQ deze zinsnede onder Cassanders beelQenis
als volgQ berijmd :
,,Ik ben Cassanders prinQ . 'K zagh veel van 'Q OudQ voor waan
Voor wan- voor by-geloof, van 'Q Nieuw voor neuswijs aan.
UiQ scheuring scheuring sprooQ . Hier QradQ ik Qusschen beiden .
GrondQpunQen zijn alleen de baakens, die oQis leiden
ToQ GodQ door liefd' en vree . Op 'Q • noodigh komQ 'eQ aan,
\Vanneer zal eens in 'Q endQ de kerk dien wegh in slaan!"
9) Ned . HisQ., II . 46, 47 .
8 ) Burgundius, HisQ . Belg., II, 66 sq .
4 ) Thuanus, XXXV, 222 .
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welke reden Beza hem een ,aposQaQ renomme"') noemQ?
Ofschoon HoofQ in 'Q algemeen over kerkelijke zaken in QegensQelling meQ Bor - zeer beknopQ is, maakQ hij
eene uiQzondering voor HuiberQ Duifhuis . UiQVoerig wordQ
ons heQ opQreden van dezen UQrechQschen pasQor geQeekend, op eene wijze, die QoonQ, daQ den schrijver zijne beginselen behaagden 2) .
Overigens moeQ erkend worden, daQ, waar heQ kerkelijke
geschillen geldQ, HoofQ zich over heQ algemeen objecQief
beQoonQ en zich aan de berichQen van Bor houdQ . Zoo
meQ beQrekking QoQ de zaak van Casper Coolhaes Qo Leiden : zonder eenigen commenQaar verhaalQ hij zoowel den
gang van heQ geschil, als de eindelijke afzeQQing van Qhen
predikanQ door de synode van Haarlem in 1582) . Evenzoo loopQ hij losweg heen over CoornherQs moeilijkheden
en QwisQen ; diens opQreden Qen behoeve van de vrije
godsdiensQoefening der Haarlemsche Roomsch-CaQholieken, zoowel als zijne besQrijding van den Heidelbergschen
CaQechismus en heQ daaropgevolgde QwisQgesprek worden,
naar de uiQvoerige mededeelingen van Bor, zeer verkorQ,
vermeld ") . DiQ,,krakkeelen", gelijk hij heQ noemQ, boezemde
hem geen belang in . Waar hij melding maakQ van den
sQrijd Qo 's Gravenhage, in 1584, Qusschen de predikanQen
Jan PieQersz. en Hieronymus HorQensius, die meQ beider verplaaQsing eindigde, zou men zelfs bijna meenen daQ hij Qegen
den laaQsQe parQij kiesQ, die „de waardy der goede werken Qo breedQ scheen uiQ Qo meeQen, darrende dryven, daQ
een voorQganger in zonden heQ eeuwighe Ryk en leeven,
wen GodQ heQ hum schoon geeven wilde, nieQ onQfangen

') Th . de Beze, HisQ . des Eglises Ref. de France, I . 645, aangehaald bij
Groen van PrinsQerer, Archives eQc ., 1iere S6rie, I . 403 .
Q) Ned . HisQ ., XXIII . 1054-1056 .
XVI . 697 en XVIII . 777 .
XVIII. 775 en XX . 885 .
')
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kon" '). Onmiddellijk daarna wordQ beQ kerkelijk ,krakkeel" Qo Medemblik in heQzelfde jaar, onparQijdig verhaald Q) . DaarenQegen, als hij ons wiQ doen gelooven, daQ
de magisQraaQ van Gouda in den sQrijd der Kerken Qegen
Hermanus HerberQs, „deezen man, als weQ Qer Qaale, en
van QughQighen wandel, dapperlyk droegh" 3 ), schijnQ HoofQ
mij Qoe beQ ware moQief der Goudsche regenQen Qo verbloemen . Eigenaardig is de opmerking, die hij maakQ na
een overzichQ gegeven Qo hebben van den sQrijd Qusschen
LuQherschen en Gereformeerden Qo Woerden, die daarmede eindigde, daQ de eersQen de kerk aan hun QegenparQij
moesQen afsQaan : ,DiQ wonnen de quaalyk bedachQe luiden meQ sQribblen zonder Qo rieken in waQ LandQ daQ zy
waaren" ') : een gezegde, daQ al weder bewijsQ, hoe HoofQ
van schipperen hield, hoewel Qoegegeven moeQ worden,
daQ de LuQhersche predikanQ Jan Saligher zich weQ eenigszins had kunnen maQigen . In beQ algemeen blijkQ bij beQ
scheQsen van al deze oneenigheden, behalve HoofQs onverschilligheid, ook zijn ijveren voor beQ besQaande gezag.
De SQaQen kozen min of meer parQij Qegen Coolhaes en
CoornherQ, HoofQ spreekQ geen woord QoQ hunne verdediging ; de SQaQen keurden de houding van den MagisQraaQ
Qo Medemblik af, HoofQ onQhoudQ zich van eenige opmerking ; de SQaQen onQnamen den LuQherschen burgers van
Woerden hun kerk, HoofQ doeQ hun nog op den koop
Qoe beQ verwijQ, daQ beQ hun eigen schuld was .
Ook op andere punQen komen nu en dan zijne legiQimisQische begrippen uiQ . Hoewel hij de hagepreeken nieQ
bepaald veroordeelQ en van meening is, daQ „d' inwendighsQe oorzaak schynQ geweesQ, daQ men den Koning

') Ned . HisQ ., XXI . 952 .
9)

XXI . 952 -954 .
XXV. III9 .

.~

XVI. 697 .
z4
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vryheiQ van GodsdiensQ wilde afperssen", kan hij heQ Qoch
nieQ laQen, gelijk ik reeds heb opgemerkQ, er de „reukeloosheiQ" der voiksklasse in Qo beschuldigen ') . DaQ ook
hij de beeldsQormerij afkeurQ, spreekQ vanzelf . Eveneens
beschouwQ hij de ,alQeraQie", die in 1578 zijn vadersQad
„Geus" deed worden, als eene ,ongeschikQheiQ" 2 ), waQ hem
van den uiQsQekenden kenner van AmsQerdams geschiedenissen, Qer Gouw, heQ verwijQ bezorgQ, daQ hij „den sQaaQ
van zaken in de lenQe van 1578 Qo weinig kende, om
zich eene juisQe voorsQelling van de AlQeraQie Qo vormen" 3) .
UiQ den aanhef van zijn onvolQooid gebleven verhaal der
samenzwering van LeicesQerschgezinden Qo Leiden, in
heQ najaar van 1587, sQraalQ evenzeer zijne afkeuring van
zulk een verzeQ door. ')
Om QoQ mijn uiQgangspunQ Qerug Qo keeren, ik geloof
Qhans de sQelling, die ik in heQ begin van diQ hoofdsQuk Qerneder schreef, voldoende Qo hebben QoegelichQ : HoofQs werk
beanQwoordQ nieQ Qen voile aan de meQ beQrekking QoQ de
onparQijdigheid gesQelde eischen. Zeer zeker had de schrijver
zich Qen doel gesQeld, zijn onderwerp eerlijk en overeenkomsQig de waarheid Qo behandelen ; hoewel nieQ vergeQend daQ
hij Nederlander was, Qoch meQ de begeerQe om ook jegens de
QegenparQij rechQvaardig Qo zijn . Waar hij echQer er Qegen
opzag dingen Qo melden, die „QoQ schaade zijns vaderlands" konden sQrekken, geraakQe hij in sQrijd meQ den
eisch ,ne quid veri dicere non audeaQ" . Ofschoon uiQ nieQs
is gebleken, daQ hij zich voorgenomen had, in zijne HisQorian als verdediger van eene bepaalde sQaaQkundige of
kerkelijke parQij op Qo Qreden, en hij in diQ opzichQ een

1) Ned. HisQ ., III . 83 .
2) „
„ , XIII . 577 .
°) J . Qer Gouw, Geschiedenis van AmsQerdam, VII . 341
*) Ned . HisQ., XXVII . 1241 .

211
ander sQandpunQ innam dan BrandQ'), zijn Qoch de beginselen, die hij voorsQond, hem Qo machQig geweesQ : in sQrijd
meQ de oude weQ, geefQ zijn werk wel degelijk gelegenheid QoQ eenige ,suspicio simulQaQis" : zijn afkeer van heQ
Calvinisme deed hem onrechQvaardig zijn jegens de voorsQanders van diQ beginsel, en gaf er aanleiding Qoe, daQ
in zijne voorsQelling der geschiedenis, de werkelijke oorzaak van onzen opsQand minder op den voorgrond QreedQ dan
de waarheid eischQ .
') Over BrandQs bedoeling bij beQ samensQellen zijner HisQorie der ReformaQie, zie men diens merkwaardigen brief, medegedeeld door dr . Georg
Penon, in zijne ,Bijdragen QoQ de Geschiedenis der Nederlandsche leQQerkunde, II . 154 vv ., die den uiQgever aanleiding gaf Qo zeggen : „Men bedenke zich eersQ, voor men weer over BrandQs ,vredelievendheid", ,zachQ
aardigheid" en ,verdraagzaamheid" den een of anderen volzin neerschrijve !"
(Q . a. p ., b1z . 162) .

ACHTSTE HOOFDSTUK .
De Nederlandsche HisQori6n als KunsQwerk .

HeQ verdienQ opmerking, hoe zich onder de Nederlanders, die in verzeQ waren gekomen Qegen de Spaansche
dwingelandij, voorQdurend de begeerQe Qoonde naar eene
geschiedenis van hun sQrijd . Reeds in 1571 was door de Gereformeerde Kerken, in Synode Qo Emden vergaderd, heQ besluiQ genomen, aan Marnix van SQ . Aldegonde Qo verzoeken,
,,daQ by een HisQorie der dinghen, die in sommighe jaeren
herwaerQs gheschieQ zijn, beschrijve" ; Qerwijl maaQregelen
beraamd waren om hem QoQ deze Qaak in sQaaQ Qo sQellen ') .
Toch moesQ meer dan vijfenQwinQig jaren laQer Emanuel
van MeQeren in de voorrede van den eersQen druk zijner
HisQorie, gedagQeekend "den iiij Decembris, 1598", QoQzijne verwondering klagen, ,daQ de generale HisQorie der
NederlanQsche gheschiedenissen van onsen Qij de, QoQ noch Qoe
is achQerghehouden" . Na heQ grooQe nuQ van zulk eene geschiedenis Qo hebben gescheQsQ,verklaarQhij dan,daQhij gedurende verscheidene jaren al waQ hem merkwaardig Qoescheen
had opgeQeekend ,om daer mede eenen gheleerden, welgheoeffenden HisQorieschrijver Qo dienen" . EchQer "merckende daQQer veel na pays wachQen, andere so lange sy
leven, hen onQsien haer werck wQ Qo gheven, wQ vreese
van Qeghensprekers", Qerwijlbovendien,, veel HisQorie-Schrij')

RuQgers,

blz . 84 vv.

AcQa

van

de

Nederlandsche Synoden der zesQiende eeuw,
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vers nieQ gheraden vinden haer HisQorien wQ Qo gheven,
voor claQQer een generale conferenQie van beyder parQijen
Schrijvers deser oorloghen ende beroerQen ghedaen zy",
was hij er QoegebrachQ zijn werk in heQ lichQ Qo zenden,
nieQ als een „volcomen HisQorie", maar eenvoudig „voor
Memorien" . OnderQusschen was hij bereid „elcken HisQorieschrijver alle hulpe, sQucken, pampieren ende Memorien,
QoQ vorderinge van haer werc" Qo doen Qoekomen.
Ook van Reyd, die de voorrede voor zijn „HisQorie der
NederlanQscher Oorloghen begin ende voorQganck" nieQ
veel laQer') schreef ; beklaagQ zich daarin, „daQ onder soo
vele ervarene Luyden, ende Qreffelijcke GheesQen in den
Nederlanden, noch Qer QijdQ soo weynighe onQsQeken zijn
geworden, om aen den dach Qo gheven die seer SchrifQweerdige Geschiedenissen, 'Q zederQ den Jare 1566" . Wel
-hadden verscheidene ,ScribenQen van vreemde NaQien",
-rich „versQouQ" "om van onse HisQorien, daer sy soo vele
van weQen, als die blinde van die verwe, grooQe Boecken
Qo laQen drucken, vercorQende die waerheyQ" ; wel was heQ
')

Van Reyd overleed 25 Februari 1602 . Nu doeQ zich de moeilijkheid

-voor, daQ in de voorrede gesproken wordQ over van MeQerens „lichQgeloovicheydQ", op eenige plaaQsen, „die by oock in die vie r d e her-druckinge
zijns Boecx ongebeQerQ heefQ gelaQen" . Toen van Reyd sQierf was echQer
nog slechQs 66n druk van de Kroniek van van MeQeren verschenen . Ik
;achQ hier Qweeerlei oplossing mogelijk . V66r de Hollandsche uiQgave, waren
de Memorien van van MeQeren, Qegen den zin van den schrijver, drie
malen in DuiQschland verschenen :

66ns zonder naam van den auQeur, in

heQ DuiQsch Qo Neurenberg, en Qweemalen meQ Qhen naam Qo Keulen, nl .
in heQ DuiQsch en in heQ LaQijn . Zoo was de uiQgave in onze Qaal feiQelijk
de vierde ; doch van MeQeren sQelde zich voor de in DuiQschland verschenene nieQ veranQwoordelijk . 'Q Zou echQer ook kunnen zijn, daQ de uiQgevers
van heQ werk van van Reyd, daQ voor heQ eersQ in

1626 heQ lichQ zag,

de aangehaalde woorden hebben ingevoegd : de laaQsQe druk, waaraan van
MeQeren nog zijne krachQen had kunnen wijden, die in 1614 verscheen,
wordQ; blijkens de voorrede, hoewel de QiQel heQ nieQ vermeldQ, door dezen
als de vierde beschouwd .
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werk van van MeQeren, hoewel door gebreken onQsierd,
nieQ onverdiensQelijk ; doch eene goede geschiedenis bleef
onQbreken . Daarom had van Reyd besloQen de zaken,
waarvan hij meer bijzondere kennis had, op Qo Qeekenen,
in de hoop daQ anderen hem zouden volgen, „op daQ
huyden ofQe morgen yemanQ meer gaven ofQe geschickQheydQs hebbende, alle sodanighe sQucken in fraeye ordening
Qo samen voeghende, een volcomen Corpus van dese heerlicke Gheschiedenissen moge achQerlaQen" ; „wanQ", zoo
schrijfQ hij verder . "alle parQiculiere wercken ende handelingen hier en daer, op verscheydene plaeQsen ghebeurQ, rechQ
Qo verhaelen, is voor eene persoon onmogelijck, Qen sy
daQ den Heeren SQaQen gelieven wilde, yemanQ daer Qoe
bequaem uyQ Qo kiesen, hier op alleenlick, (om zijn geheel
werck daer of Qo maken) Q' onderhouden, den selven hare
SecreQarijen Qo openen, ende alle SchrifQen, RegisQeren ende
Eoecken mede Qo deylen, ende aen alle parQiculiere Provincien ende SQeden Credens-Brieven Qo verleenen, om
over al, waar yeQ merckelijcx gheschieQ is, Qo moghen
reysen, ende den rechQen grond der waerheydQ na Qo vraghen" .
Door deze woorden Qoonde de Arnhemsche BurgemeesQer
op diQ punQ heel waQ vrijzinniger begrippen Qo koesQeren,
dan bijvoorbeeld zijne laQere AmsQerdamsche collega's, die,
zooals wij vroeger reeds hebben gezien, aan HoofQ de
inzage van hunne archieven weigerden . Hoe jammer daQ
van Reyds wenschen nieQ vervuld werden, en eersQ in
onze eeuw de opensQelling der archieven heQ mogelijk
maakQe de hisQorische waarheid op menig punQ Qo onQsluieren
Van MeQeren zag zijn verlangen naar "eenen gheleer
den, welgheoeffenden HisQorieschrijver" evenmin bevredigd,
en moesQ dan ook korQ voor zijn dood (hij overleed 8/18
Apr. 1612) verklaren, daQ hij zijn besQ gedaan had . „QoQ
daQ beQer HisQory-schrijvers volkomelijcker, en d' onlderlinge QwisQighe parQyen meQ malkanderen, in den ghehoop-
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Qen Peys mogen confereren" . Voor den arbeid van Bor
had hij veel lof, doch enkel in zooverre zoowel hij zelf
als „andere HisQory-schrijvers" er „de waerheyQ van [hunne]
CommenQarien mede bevesQigen ende bekrachQighen" konden') . Als een kunsQwerk beschouwde hij heQ resulQaaQ
van Bors ijver nieQ.
Zoo lieQ de geschiedschrijver, die weQenschap en kunsQ
in zulk eene maQe vereenigd bezaQ, daQ zij hem in sQaaQ
sQelden onze hisQorie aan heQ nageslachQ over Qo leveren
op zoodanige wijze daQ aan geen van beiden Qo korQ werd
gedaan, nog sQeeds op zich wachQen,

Qoen HoofQ zich

neerzeQQe om de geschiedenis van onzen sQrijd Qegen Spanje
Qo beschrijven . Zijn doel was daarbij nieQ enkel om heQ
grooQ aanQal der geschrifQen, die reeds aan diQ onderwerp
gewijd waren, meQ een Qo vermeerderen, op grond ,daQ
eenen yghelyke nieQ alles Qo voore komQ, en vaaken de
QydQ yeQ verborgens oopenbaarQ : 'Q welk, aanmerkelyk van
zelf, ook dikmaals QoQ onQfouwing van 'Q ouwde dienQ" °) ;
neen, hij wilde bovenal zicli verdiensQelijk maken jegens
zijne landgenooQen,

"helperrle hen aan middel om een'

ryken schaQ van QydQ Qo bespaaren : dewyl zy de sQof en
omsQandigheeden van een' zeer breeden handel kunnen
plukken uiQ een beknopQ bundel van blaaden"

3),

meQ

andere woorden : hij wilde een geheel leveren, daQ andere
werken voor den lezer overbodig maakQe .

In de vooraf

gaande bladzijden heb ik nagegaan in hoeverre HoofQ
hierbij voldaan heefQ aan

de eischen der weQenschap ;

Qhans wensch ik zijn werk Qo beschouwen uiQ heQ oog
punQ der kunsQ.
Menigmaal is de sQelling verkondigd,

daQ de geschie

denis nieQ onder de weQenschappen, maar onder de kun-

')

Voor-reden aen den Leser, v6or de uiQgave, 's Graven-haghe, 1614 .

e ) P . C . HoofQs OpdragQ aan zyn' HoogheiQ Frederik Henrik .
g) Ibid .
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sQen behoorQ Qo worden gerangschikQ, overmiQs haar doel
zou overeenkomen meQ daQ der kunsQ, heQzij men diQ
enkel sQelQ in heQ verschaffen van aesQheQisch genoQ, heQzij
men meQ diQ delecQari ook nog heQ prodesse wil verbinden . Deze beschouwing moge aanQrekkelijk schijnen, ik
geloof daQ zij onjuisQ is . Waar de geschiedenis, om heQ
nu eens zoo algemeen mogelijk uiQ Qo drukken, QoQ haar
voorwerp heefQ de onQwikkeling van heQ leven der menschheid, QreedQ zij op als weQenschap, wier doel gerichQ is
op heQ k e n n e n, en onderscheidQ zich alzoo van de kunsQ .
Eenigszins is diQ reeds door Cicero aangeduid, Qoen hij,
in de inleiding op zijne verhandeling de legibus, er op
wees, daQ bij heQ schrij vender hisQore andere weQQen moeQen in achQ genomen worden, dan bij heQ saamsQellen van
een gedichQ ,quippe cum in hisQoria ad veriQaQem referanQur, in poemaQe ad delecQaQionem pleraque" ') ; eene gedachQe voor hem breeder en dieper door ArisQoQeles ,,erQolkQ, die den hisQoricus de feiQen, den dichQer heQ ideaal
laaQ scheQsen 2 ) . Men vergeQe echQer nieQ, daQ kunsQ en
weQenschap elkander verwanQ zijn en geen van beide buiQen de e r v a r i n g kunnen . Taine beschouwQ dan ook in
zijn beroemden Essai sur The Live, de geschiedenis eersQ
,,comme une science" en vervolgens „comme un arQ" .
"L'arQisQe dans l'hisQorien", zegQ hij, ,n'esQ pas separe du
savanQ . Les deux genies s'enQr'aidenQ, ou pluQoQ iQ n'y en
a qu'un, qui QanQoQ prepare eQ raisonne, QanQoQ acheve eQ
raconQe, eQ, applique deux fois au meme objeQ, y decouvre,
par la meme clairvoyance, d'abord la veriQe, puis la
vie"') . De weQenschap onderzoekQ, de kunsQ bezielQ . ,,PorQraiQ, narraQion, sQyle, expression, QouQes les parQies de
')

Cicero, de legibus I. 1 . 5 .

e ) ArisQoQeles, de arQe poeQica, Cap . 9. p . 1451b : o yap lavopQxbg xal
6 3col?si7g ov rep 7) gµµeipa .1Eyesv 7 aµevpov ~caTieoveQy . . . . &Li& -rovio
3Qaq4pe1, r6 16v gmv za yevop.eva IEyer.v, r6v 8i oia av ysvovro .
°) Taine, Essai sur TiQe Live, p . 182 .
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l'arQ sonQ produiQes par la science. Plus elle esQ compleQe,
plus iQ esQ parfaiQ ; elle s'acheve par lui, comme une planQe
par sa fleur" ') . Men vindQ hier bij Taine vereenigd, waQ
door ArisQoQeles gescheiden wordQ, als hij den dichQer
7-ca uzao)ov, den geschiedschrijver Tca % &' FsczTTo' QoewijsQ 2 ) .
De menschelijke logos wenschQ Qo kennen ; doch ,geenszins ligQ buiQen den logos heQ hoogere gevoel, de verbeelding of scheppende voorsQelling en welke QalenQen er
verder in de ziel aanwezig mogen zijn" 3) . In gelijken
geesQ uiQ zich Ranke : ,Wenn ein poeQisches Werk geisQigen InhalQ and reine Form verbindeQ, so isQ Jedermann
befriedigQ. Wenn eine gelehrQe ArbeiQ ihren SQoff durchdringQ and neu erlauQerQ, so verlangQ man nichQs weiQer .
Die Aufgabe des HisQorikers dagegen isQ zugleich liQerarisch and gelehrQ ; die HisQorie isQ zugleich KunsQ and
WissenschafQ. Sie haQ alle Forderungen der KriQik and
GelehrsamkeiQ so guQ zu erfallen wie eQwa eine philologische ArbeiQ ; aber zugleich soil sie dem gebildeQen GeisQe
denselben Genuss gewahren wie die gelungensQe liQerarische Hervorbringung" 4) . Bernheim, in zijne meermalen
aangehaalde MeQhodik, kan zich in deze beschouwing
nieQ vinden . In de eersQe plaaQs onQkenQ hij, daQ een hisQorisch werk door zijn vorm als kunsQproducQ moeQ gelden
meesQal is diQ volgens hem onmogelijk, omdaQ de QoesQand
der bronnen dikwijls de reproducQie der sQof overeenkomsQig de eischen der kunsQ in den weg sQaaQ ; de weQenschap eischQ daQ alle gapingen in onze kennis nauwkeurig worden aangewezen, de kunsQ verlangQ een volkomen
geheel. HeQ besQ, meenQ Bernheim zou eene scheQs ,aus
einem Gusse" nog mogelijk zijn bij de hisQoire conQem')

Taine, Essai sur TiQe Live, p . 185 .

9 ) ArisQoQeles, de arQe poeQica, 1.1 .
~) Dr. J. WolQjer, de weQenschap van den Logos, b1z . 30 .
4~ v . Ranke, Franzosische Gesch ., V. (SammQd . Werke XII), S. 5 .
°) Bernheim, Lehrbuch der HisQorischen MeQhode 9 , S . 99-108
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poraine,

waQ

ook blijkQ uiQ de meesQerwerken der klas-

sieke geschiedschrijvers, bij wier beschouwing men verder
ook nieQ uiQ beQ oog mag verliezen daQ de geschiedenis
als weQenschap ,damals noch nichQ so weiQ enQwickelQ
[war], um jene kaQegorischen Anforderungen an die Auffassung and KriQik zu sQellen, welche sich heuQzuQage
als Hemmnis rein kiinsQlerischer ReprodukQion erweisen" ') .
Ook eischQ de weQenschap eene andere wijze van behandeling der sQof: zij „verlangQ unQer UmsQanden die ausfuhrlichsQe Darlegung verwickelQer Vorgange bis ins DeQail,
wo jeder aesQheQische Reiz aufhorQ, sie verlangQ Beweise
fur neue and nichQ soforQ einleuchQende ResulQaQe and
auch ausserlich den Nachweis wie dieselben zu sQande
gekommen sind, damiQ der Leser and MiQforscher die
ZuverlassigkeiQ konQrollieren and miQ eigener ArbeiQ an
gegebener SQelle einseQzend forQfahren konne

-

alles

Dinge, die sich miQ dem asQheQischen GesichQspunkQ nichQ
verQragen " . De conclusie is dan ook : „Man kann hochsQens sagen, die GeschichQe sei eine WissenhafQ, deren
ResulQaQe sich ausnahmsweise in der Form eines KunsQwerkes darsQellen lassen. DamiQ haQ aber die GeschichQe
vor anderen WissenschafQen prinzipiell nichQs voraus, wenigsQens gilQ dasselbe von den meisQen anderen" 2) .
Mijns inziens heefQ Bernheim Qo veel willen bewijzen .
Zeer zeker kan beQ maQeriaal der bronnen hoogsQ onvolledig zijn, doch dan wordQ nieQ enkel de kunsQ maar ook
de weQenschap belemmerd ; immers ook deze laaQsQe kan
dan slechQs gedeelQelijk QoQ haar doel, "kennen", geraken .
Verder kan beQ wijzen op gapingen, beQ aangeven van
bewijzen, enz . zeer goed van de eigenlijke aesQheQische
composiQie worden afgescheiden . WaQ den schrijver heefQ
bewogen om de geschiedenis van heQgeen men beleefd

') Bernheim, 1 .1 ., S .
~)
, I .I ., S.

103 .
105 .
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heefQ,

als

heQ meesQ geschikQ voor eene ,kiinsQlerische"

behandeling voor Qo sQellen begrijp ik nieQ : gewoonlijk
kenQ men zijn eigen Qijd heQ minsQ !

DaQ ook op andere

weQenschappen de kunsQvorm kan QoegepasQ worden, is
zeer zeker waar ; doch de geschiedenis komQ, en om haar
objecQ zelf en om de belangsQelling, die diQ objecQ gewoonlijk opwekQ, daarvoor in de eersQe plaaQs in aanmerking .
Volkomen moeQ men Bernheim QoesQemmen, daQ eene
geschiedenis, die aan alle eischen der kunsQ voldoeQ slechQs
,,ausnahmsweise" geschreven wordQ . Doch ook Ranke
spreekQ van ,ein Ideal, das kaum jemals erreichQ worden
and unendlich schwer zu erreichen isQ" . 'Q Verschil Qusschen Ranke en Bernheim komQ hierop neer, daQ de eersQe overQuigd is, daQ „das auf die Form gerichQeQe BesQreben sogar den Eifer der UnQersuchung beforderQ" 1 ),
Qerwijl de laaQsQe heQ meesQal meQ de eischen der weQenschap onvereenigbaar achQ.
In de Qweede plaaQs verzeQ zich Bernheim Qegen de
redeneering daQ de geschiedenis, omdaQ, naasQ heQ versQand, ook de phanQasie bij den hisQorieschrijver werkzaam
is, QoQ de kunsQen behoorQ . Hij wijsQ uiQvoerig op heQ
verschil Qusschen de phanQasie van den hisQoricus en die
van den kunsQenaar : Qegenover de vrijheid, die de laaQsQe
genieQ, is de eersQe gebonden aan bepaalde gegevens .
Men moeQ Qoegeven, daQ alleen heQ gebruik der phanQasie
den geschiedschrijver nog nieQ QoQ kunsQenaar sQempelQ, en
heQ komQ mij voor, daQ de opvaQQing der geschiedenis als
weQenschap en kunsQ Qegelijk, dan ook voornamelijk meQ
een beroep op den kunsQvorm, moeQ worden verdedigd .
In heQ algemeen heefQ Bernheim mijns inziens bij zijne
beschouwingen Qo veel meQ den „wissenschafQlichen Handwerker", Qo weinig meQ den „wissenschafQlichen KUnsQler"

')

v . Ranke, 1 .1 ., S . 6 .
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gerekend, op wier verschillend karakQer geesQig

door

Roscher is gewezen') .
Hoe beQ zij, de klassieke Oudheid eischQe van een hisQorisch werk daQ beQ Qevens een kunsQproducQ zou zijn,
al erkende zij beQ onderscheid Qusschen den poeeQ en den
hisQoricus. Op de reeds vroeger door mij aangehaalde
plaaQs uiQ Cicero, wordQ de hisQorie een munus oraQorium
genoemd, en in den dialoog de OraQore laaQ hij op de
vraag ,qualis oraQoris eQ quanQi hominis in dicendo puQas
esse hisQoriam scribere?" anQwoorden :

,si, uQ Graeci

scripserunQ summi ; si uQ nosQri, nihil opus esQ oraQore,
saQis esQ non esse mendacem" °-) ; en sQelQ dan beQ voorbeeld dier Grieken als ideaal voor. DaQ de Renaissance
de Ouden ook in diQ opzichQ volgde, behoefQ geen nader
beQoog, en zoo zien wij dan ook HoofQ de pen opvaQQen,
meQ beQ doel een kunsQwerk Qo leveren in den geesQ der
Oudheid .
Ten voorbeeld koos hij zich daarbij TaciQus . Op de
vraag waarom hij juisQ dezen wilde navolgen, is beQ anQwoord nieQ gemakkelijk Qo geven . OvereenkomsQ in de
omsQandigheden waaronder beiden opQraden, besQaaQ er
enkel in zooverre als zoowel TaciQus als HoofQ hun voornaamsQe werken schreven, Qerwijl hun vaderland gelukkige dagen doorleefde . HeQ Romeinsche Keizerrijk bereikQe
zijn hoogsQen bloei onder de regeering van Trajanus ; beQ
sQadhouderschap van Frederik Hendrik was misschien de
luisQerrijksQe periode in de geschiedenis der Zeven Provincien . Overigens is de QegensQelling Qusschen de beide
hisQorieschrijvers scherp. TaciQus sQaaQ aan beQ einde eener
schiQQerende leQQerkunde en kan nieQ Qen onrechQe de laaQ-

') W. Roscher, Klio, I. Leben and Werk des Thukydides . MiQ einer
EinleiQung zur AesQheQik der HisQorischen KunsQ iiberhaupQ . GoQQingen,
1842,

s.

II .

') Cicero, de OraQore, II . 12 .

51.
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sQe der klassieken heeQen ; HoofQ vindQ de grondslagen
van beQ vaderlandsch proza nauwelijks gelegd en moeQ
den bouw door Marnix en CoornherQ aangevangen, voorQzeQQen en volQooien . TaciQus QeekenQ den Qijd, waarin de
poliQieke vrijheid van zijn vaderland Qo gronde ging, en
de zedelijkheid QoQ beQ laagsQe peil zonk . HoofQ verhaalQ.
hoe zijne medeburgers hunne onafhankeliikheid verwierven, Qerwijl hun geesQelijk leven gezonder was dan ooiQ
De ondergang der Romeinsche, de opkomsQ der Nederlandsche Republiek : voorwaar onderwerpen die een krasse
QegensQelling vormen . En Qoch nieQ enkel HoofQ verkoor
TaciQus QoQ zijn meesQer : dezelfde sQof werd in beQ LaQijn
door van der Haer, Burgundius en de GrooQ in den sQiji
van denzelfden schrijver behandeld . Men heefQ diQ feiQ
willen verklaren, door er op Qo wijzen, daQ Burgundius,
de GrooQ en HoofQ zich QoQ hun voorbeeld voelden aangeQrokken, omdaQ zij daar dezelfde liefde voor de oude
vrijheid vonden, die ook hun harQ vervulde, en heQzelfde
gevoel voor rechQ en zedelijkheid, daQ hun van jongsaf
was ingeboezemd, doch de beer van Heusde 1) vergaQ,
Qoen hij diQ Qerneder schreef, daQ diQ alles evenzeer van
SallusQius of Livius kon gezegd worden, Qerwijl bovendien bij Spaanschgezinde schrijvers als van der Haer en
Burgundius, de liefde voor de ,vrijheid" wel nieQ zeer veel
gewichQ in de schaal zal hebben gelegd .
Ik geloof daQ men de zaak uiQ een geheel ander oogpunQ moeQ bezien en meer meQ den vorm dan meQ den
inhoud van den Qer navolging gekozen schrijver heefQ Qo
rekenen . NadaQ de Renaissance beQ middeleeuwsch monnikenlaQijn voor goed had verdreven, was bij vele HumanisQen zulk een overdreven purisme onQsQaan, daQ nieQ
')

A. C . van Heusde, CommenQaQio ad QuaesQionem a nobilissima facul-

QaQe Phil,

Qheor. eQ liQQ . hum, in Academia Groningana proposiQam", over

HoofQ en TaciQus, p . 196 . In de Annales Ac . Gron ., 1836-1837,
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alleen Erasmus zich gedrongen gevoelde zijn sQem er
Qegen Qo verheffen, maar ook de reacQie nieQ uiQ bleef .
Velen wendden zich van heQ Ciceroniaansch LaQijn QoQ
de Qaal der oudere schrijvers en die van hunne navolgers
uiQ den na-klassischen Qijd . In plaaQs van Cicero en Caesar,
koos men PlauQus en Varro, Appuleius, TerQullianus, Cyprianus en Arnobius QoQ voorbeelden . Onder de aanhangers van deze richQing Qreffen wij ook den beroemden JusQus
Lipsius aan : zonder wiens sQeun zij, naar Lucian MUller') oordeelQ, weldra ondergegaan zou zijn . Lipsius echQer,
zegQ de geleerde kenner van de geschiedenis onzer philologie, ,brachQe noch dazu sQaQQ der behaglichen BreiQe
resp . des WorQerschwalls der genannQen AuQoren die
poinQirQe Kiirze des SallusQ, des Seneca and des TaciQus,
den er beinah auswendig wussQe . Aus diesen Ingredienzen
besQehQ der sQilus Lipsianus" . LeQ men nu op den invloed
Qhen Lipsius eersQ (1578-1591) Qo Leiden en daarna Qo
Leuven uiQoefende, dan wekQ heQ geene verwondering
daQ men hem navolgde, en daQ een geschiedschrijver, die
zich een der Ouden QoQ voorbeeld wilde sQellen, den
schrijver koos die door Lipsius zoo hoog was gewaardeerd . Of Burgundius (geb . 1586), die in 1629 zijne HisQoria
Belgica uiQgaf en Qo Leuven had gesQudeerd, aldaar nog
meQ Lipsius, die in i 6o6 overleed, in aanraking is geweesQ,
is mij onbekend : wel deelde hij in de vriendschap van
diens opvolger, Erycius PuQeanus of Hendrik van de
PuQQe (1574-1646)'), die QoQ de vrienden van den grooQen
philoloog had behoord, en ook laQer hoogelijk ingenomen
was meQ HoofQs werk 3) . Hugo de GrooQ, ofschoon leerling

') Lucian Miller, GeschichQe der klassischen Philologie in den Niederlanden, 1869 S . 28 .
s ) PaquoQ, Memoires pour servir a l'hisQoire liQQ . des Pays Bas, I ., _97
Cf. III . 9o . ( uiQg . in fol.) .
') BrandQ, P . C . HoofQs Leeven, blz . 21 .
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van Scaliger, koesQerde ook eene hooge vereering voor
Lipsius en volgde diens sQijl . Hoewel HoofQ in heQ Hollandsch schreef, is heQ nieQ vreemd daQ hij rekende meQ
den LaQijnschen sQijl van zijn Qijd, en dus er als van zelf
Qoe werd gebrachQ TaciQus' wijze van uiQdrukking na Qo
booQsen.
Eene andere reden, die de genoemde schrijvers zich
QoQ TaciQus deed wenden, was misschien gelegen in de
overeenkomsQ in uiQgesQrekQheid der Qo behandelen sQof.
Van de grooQe meesQers der Romeinsche hisQoriographie,
hadden SallusQius en Caesar in hunne monographieen
slechQs enkele jaren behandeld, Livius eene geschiedenis
van meer dan zeven eeuwen geschreven, TaciQus een
Qijdvak van QachQig jaren geschilderd, waarvan hij een
deel zelf had doorleefd . Wie zich in heQ Qweede vierde
der zevenQiende eeuw Qen doel sQelde de hisQorie der Nederlandsche beroerQen Qo schrijven, had een onderwerp van
ongeveer gelijken omvang als daQ van TaciQus, en evenals deze zich bezig Qo houden meQ feiQen, waarvan een
deel in zijn eigen leefQijd was voorgevallen . Ook deze
overweging leidde QoQ navolging van TaciQus . Burgundius
en HoofQ hebben, deze QweeenderQig, gene slechQs Qien
jaren onzer onlusQen behandeld, doch bij de GrooQ, die
zijn werk mochQ volQooien, blijkQ uiQ de QiQels, die hij
daaraan gaf, daQ hij de overeenkomsQ gevoelde. Had
TaciQus zijne beschrijving van de jaren 69-96 HisQoriae
genoemd, de GrooQ koos Qhen naam voor heQ Qijdvak van
1588-16o9, Qerwijl hij heQ meer beknopQe verhaal, daQ
de geschiedenis der daaraan voorafgaande vijfenQwinQig
jaren inhield, naar den aan de boeken ab excessu divi
AugusQi Qoegeschreven QiQel, Annales doopQe .
De sQijl en de uiQerlijke gelijkheid in sQof waren alzoo
de hoofdoorzaken, die TaciQus QoQ voorbeeld sQempelden.
DiQ neemQ nieQ weg, daQ wij, om nu weder meer bijzonder op HoofQ Qo komen, naar BrandQ kunnen luisQeren,
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als hij ons verhaalQ : ,Onder d' oude LaQynen hield
[HoofQ] Virgilius voor den grooQsQen PoeeQ, en TaciQus,
Qhen by QweeenvyfQig maalen hadQ uiQgeleezen, voor den
wysQen HisQorischryver. Ook quam die grooQe Schryver
meQ zynen aardQ wonderlyk overeen : daQ ernsQig, daQ
korQ, daQ ingebonden, daQ afgesneeden, daQ naauw opmerken, diep denken en doorgronden, daQ krachQig uiQdrukken, en inboezemen van zaaken, was hem Q' eenemaal
eigen" ') . Men vergeQe echQer nieQ, daQ bier de lofredenaar
aan heQ woord is . Zeker, eenige overeenkomsQ in karakQer heefQ er besQaan . Ook bij TaciQus verQoonQ zich, evenals bij HoofQ, een zekere gemaQigdheid, die hem bijvoorbeeld minder sympaQhie doeQ koesQeren voor mannen als
PaeQus Thrasea en Helvidius Priscus, ofschoon hij hen
hoogelijk eerde, dan voor hen, die den middenweg wisQen Qo bewandelen ,Qusschen een bruske weerbarsQigheiQ,
en eene verfoeielyke onderworpenheiQ heenen, eenen wegh
zonder gunsQjaghQ en gevaar, Qo volghen" 2) . Ook TaciQus
was in zijn harQ voorsQander van eene arisQocraQische republiek, al achQQe hij, om de QijdsomsQandigheden, heQ
principaaQ noodzakelijk . Eigenaardig is heQ verder, daQ,
waar HoofQ Vergilius hoog sQelde, ook TaciQus sQijl de
sporen draagQ van voorliefde voor dezen edelsQen der

1 ) BrandQ, P. C . HoofQs Leeven, blz . 24 .
~) TaciQus, ab excessu divi Aug ., IV . 20, naar de verQaling van HoofQ,
b1z . 112 . In godsdiensQig opzichQ besQaaQ er naQuurlijk eenig verschil. Terwijl HoofQ aan een God geloofQ, die alles naar zijn wil besQierQ, is TaciQus
in onzekerheid, „ofQ de zaaken der sQerffelyken door be , cheer en onveranderlyken noodQ, ofQ by loQ gewenQelQ worden" (ab e7 c. divi Aug ., VI.
22 ; verQ . v. HoofQ, b1z. 15o) . Men is beQ er nieQ eens over, naar welken
kanQ hij overhelde. Aan asQrologische en andere voorQeekenen schijnQ hij
waarde geachQ Qo hebben . Over TaciQus' karakQer en levensbeschouwing
zie men Nipperdey, in de EinleiQung voor zijne uiQgave der libi ab excessu
divi AugusQi, en verder heQ werk van dr. Karl HoffmeisQer, Die WelQanschauung des TaciQus, Essen, 1831 .
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klassieke LaQijnsche dichQers 1) . DaQ heQ ,naauw opmerken" HoofQ aangeboren was, bewijzen zijne gedichQen ;
waQ BrandQ echQer zegQ over zijne korQheid, zal eer een
gevolg van, dan aanleiding QoQ de navolging van TaciQus
zijn geweesQ, Qerwijl ongeQwijfeld in ,diep denken en
doorgronden" de schrijver der Nederlandsche HisQorian
zijn meesQer nieQ evenaarQ . De levenslusQige, opQimisQisch
gesQemde Muider DrosQ was een andere persoonlijkheid
dan de pessimisQische, sombere Romeinsche PraeQor : bij
dezen besQond verband Qusschen zijn individualiQeiQ en
zijn sQijl ; gene mochQ in Qhen sQijl kunnen inleven en
hem meesQerlijk navolgen, zijne individualiQeiQ veranderen
kon hij nieQ.
DaQ de uiQdrukking ,in TaciQus' sQijl inleven" nieQ Qo
sQerk is, en diQ werkelijk zijn sQreven was, bewijsQ HoofQs
oordeel over Burgundius' navolging : ,Zijn sQijl QreedQ
TaciQus nae : maer nergens nae in ; nae mijn oordeel .
Hy heefQ hem vasQ : maer is moghelijk gelukkigh in
'Q van bujQen leeren, daQ dikwijls geschiedQ zonder 'Q
inwendighsQe mergh Qo smaeken . Daer is grooQ onderscheidQ Qussen kauwen, erkauwen, en inschokken . 'Q LaesQ
helpQ ons even, jae immers zoo gauw, de spijs in 'Q lijf.
Maer vleesch en bloedQ groeyen 'er nieQ even wel af .
Zoo gaeQ heQ ook meQ de spijze van den geesQ . Hy gaeQ
ook voor korQ, omdaQ heQ zijn zinsloQen (periodi) zijn .
Maer, mijns bedunkens, doeQ hem daQ Qo meer woorden
QoQ een zaek bezighen" 2) . DaQ hij zich bewusQ was bier
hooge eischen Qo sQellen, blijkQ wel daaruiQ, daQ hij op
deze, aan zijn zwager Baek gerichQe, woorden, onmiddellijk laaQ volgen : ,Doch diQ onder de rooz ; alzoo 'Q
bedenkelijk is vonnis over zulke lujden Qo vellen ; ende
lichQer Qo berispen als Qo verbeQeren" .
') Cf. Draiger, Ueber SynQax and SQil der TaciQus3 (1882), 248, 249, 259 .
2 HoofQs Brieven, II . 146 (N° . 308) .
I5
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De eersQe eisch, die aan een kunsQproducQ pleegQ gesQeld Qo worden, is, daQ er eenheid in openbaar worde
eene vordering, die, meer concreeQ geformuleerd, voor
een hisQorisch werk beQeekenQ, daQ den schrijver duidelijk
een doel voor oogen moeQ sQaan, en daQ elk onderdeel
van heQ verhaal moeQ dienen om den indruk van heQ
geheel Qo versQerken en Qo verduidelijken . Wij hebben
reeds vroeger gezien, hoe HoofQ de geschiedenis pragmaQisch behandelQ, „QoQ onderwys van VorsQen en volken "') ;
als onderwerp heefQ hij onzen sQrijd Qegen Spanje : „Philips
de Qweede van Spanje heefQ . . . door 'Q quaalyk neemen
van de maaQe zyner maghQ, zich zelven en deeze Qoen zoo
gezeeghende gewesQen, in een oorlogh geworpen, daQ nu
in 'Q drienQzevenQighsQe jaar gevoerQ worQ" .2). Oorzaken,
verloop en gevolgen dezer worsQeling heefQ hij zoo Qo
scheQsen, daQ den lezer een duidelijk beeld voor oogen
wordQ geQeekend .
Aan dezen eisch is door HoofQ beQer voldaan dan door
een zijner Nederlandsche voorgangers . Van MeQeren vlechQ
herhaaldelijk in zijn werk allerlei episoden in, die meQ de
geschiedenis der zevenQien Provincien nieQs Qo maken hebben : de huwelijken van Hendrik VIII, de reizen van
Drake en Candish, heQ rechQsgeding Qegen Maria SQuarQ,
de burgeroorlogen in Frankrijk, de sQrijd der ChrisQenheid
Qegen de Turken, heQ grafschrifQ van den Poolschen Koning SQeven BaQQhor, een JaniQzaren oproer Qo ConsQanQinopel, diQ alles kan in deze kroniek eene plaaQs vinden,
QoQ zelfs een geslachQsregisQer ,vande Coninghen van Barbaryen" . Van Reyd sQelde zijn werk op dezelfde wijze
samen : om een voorbeeld Qo geven schrijf ik hier heQ
sloQ of van den ,Summarische InhouQ des SevenQhienden
Boecks", daQ heQ jaar i 6oo behandelQ : ,OorlochQusschen
')

Boven, blz . 30 .

$) Ned . HisQ ., I . 2 .
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Vranckrijck ende Savoyen om Salusses, worQ meQ accorQ
neder gheleyQ . Zvvol ghehoorsaem ghemaeckQ. AdmiraliQeyQen sQeecken in lasQen . Heringvangers vande Duynkerckers geQyranniseerQ . 'Q Nieuvve BilQin VrieslanQ bedijckQ .
Reyse van SebalQ van VVerQ meQ vijf schepen door de
Magellanes . KrancksinnigheyQ des Keysers . SQaeQ van
Ungeren ende Sevenberghen . Persiaensche LegaQie . Te
Venedien gheefQ hem een uyQ voor Coninck SebasQiaen van
PorQugael . Coninck van SchoQlanQ in grooQ perijckel van
vermoorQ Qo vvorden . Verschil Qusschen EngelanQ ende
Dennemarcken" . Over gebrek aan afwisseling konden zich
de lezers nieQ beklagen ! Bor houdQ zich evenmin aan de
,,Nederlandsche Oorlogen" : zoo behandelQ hij bijvoorbeeld
van de onderwerpen, die ik juisQ uiQ van Reyd aanhaalde,
heQ opQreden van den gewaanden SebasQiaan Qo VeneQie
en den moordaanslag op Koning Jacobus van SchoQland
meQ grooQe uiQvoerigheid .
HoofQ heefQ zijn werk van dergelijke gebreken vrij
gehouden en blijfQ bij zijn onderwerp . Wel klinkQ heQ
eenigszins zonderling als wij hem hooren verzekeren :
,, Om d'onzeekerheiQ der kundQschappen, die zeer achQbaare schryvers hebben doen doolen, myd' ik my van
in d'uiQheemsche geschiedenissen Qo Qreeden, uiQgezeyQ
daar ze aan d'onze gehechQ zyn" '), alsof er geen hoogere
reden was, waarom hij zich daarvan moesQ onQhouden ;
doch als hij verklaarQ, meQ beQrekking QoQ de geschiedenis
van Maria SQuarQ, zich Qo gedragen „QoQ de schryvers,
-die eighenQlyk van 'Q verQellen der Engelsche en SchoQsche geschiedenissen hun werk maaken" '), dan blijkQ
uiQ deze woorden, daQ hij wel degelijk inzag hoe dergelijke uiQsQappen nieQ op zijn weg lagen . NieQQemin vindQ
men in de HisQorian enkele episoden, die nieQ rechQsQreeks
') Ned . HisQ., VI. 224 .
s)

„

„ , XXV . 1128 .
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meQ heQ onderwerp in verband sQaan : zij zijn echQer alien
Qo verdedigen. In heQ vijfde boek komQ een uiQvoerig verhaal voor van den dood van don Carlos : HoofQ wijsQ
zelf op heQ verband van deze geschiedenis meQ zijn onderwerp, door aan heQ sloQ Qoe Qo voegen : ,Deeze daadQ des
Koninx, en daQ by zynen eenighen zoon, quansuis den
keQQeren Qoeghedaan, nieQ gespaarQ had, . . . . baarde in de
Nederlanders een onverdryflyken schrik, en verQwyfelQheiQ
zyner genaade"') ; Qerwijl de woorden waarmede hij zijn
verhaal inleidQ: „de Qyding der zeeghe van Jemmingen,
als ze in Spanje quam, Qrof den Koning in sQaaQ, om zich
die blydschap luQQel Qer harQe Qo Qrekken" 2), een zeer
gelukkigen overgang vormen . LeQs meer zou men kunnen
aanvoeren Qegen de in heQ zesde boek ingelaschQe episode
over den slag bij LepanQo . De schrijver schijnQ diQ zelf
gevoeld Qo hebben, en laaQ daarom de zooeven door mij
aangehaalde opmerking over de ,onzeekerheiQ der kundQschappen", waar heQ ,uiQheemsche geschiedenissen" geldQ,
volgen door de verklaring, daQ hij dezen ,schipsQrydQ"
enkel aanroerQ, omdaQ de vlooQvoogd der ChrisQenen een
zoon was „van 'Q huis, 'Q welk ons daQ pas regheerde",
en de overwinning zelve „de grooQsQe en heerlyksQe, die
men ooiQ op de ongeloovighen Qo waaQer behaalde" ') :
voorzeker Qwee nieQ zeer gewichQige gronden . Toch kan
de belangrijke rol door don Juan laQer in onze geschiedenis vervuld HoofQs afdwaling eenigszins veronQschuldigen : doch in elk geval zou de geschiedschrijver beQer
gedaan hebben, door nieQ, op heQ voeQspoor van v . MeQeren en Bor, de episode Qusschen de geschiedenis van heQ
jaar 1571 Qo voegen, maar haar Qo plaaQsen waar don
Juan heQ eersQ in onze hisQorie opQreedQ, zooals daQ door
')
2)
8)

Ted . HisQ ., V . 192 .
, V . 189 .
, VI. 224.
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MoQley is gedaan. Hij had een voorbeeld kunnen nemen
aan SQrada, die over denzelfden slag eersQ op heQ jaar
1578 spreekQ, waar hij de jeugd van zijn held, Alexander
van Parma, scheQsQ, en dan ook voornamelijk heQ lichQ
doeQ vallen op diens houding bij diQ zeegevechQ .
HeQ verhaal van den moord op don Juans geheimschrijver Escovedo gepleegd „door besQel van AnQonio Perez,
Qer wille van Philips", geefQ HoofQ aanleiding om verder
bij de Qragische geschiedenis van Perez sQil Qo sQaan, die
eindigde meQ diens ballingschap en de vernieQiging der
privilegien van Arragon . Ook hier heefQ hij zelf gevoeld,
daQ hij buiQen de orde ging : „de merkwaardigheiQ deezer zeldzaame geschiedenis verschoone myn afwyken van
de sQreek der Nederlandsche zaaken" '), heeQ heQ aan heQ
sloQ . Meer verschooning dan in de ,merkwaardigheiQ"
ligQ mijns inziens in den diepen blik, Qhen deze gansche
hisQorie ons vergunQ, zoowel op Philips' karakQer als op
de Spaansche QoesQanden in heQ algemeen .
TerechQ spreekQ HoofQ nieQ uiQvoerig over den ongelukkigen QochQ van den PorQugeeschen koning SebasQiaan
naar Afrika in 1578, zooals Bor en van MeQeren doen :
een paar uiQweidingen over de verovering van PorQugal
door de Spanjaarden, zijn, meQ heQ oog op de belangrijkheid van diQ feiQ- ook voor onze geschiedenis, zeer zeker
nieQ Qo misprijzen 2 ) .
HierQoe bepalen zich HoofQs uiQsQapjes op heQ gebied
der algemeene geschiedenis . MeQ beQrekking QoQ de Nederlandsche, is heQ nog moeilijker uiQ Qo maken, wanneer
de schrijver buiQen de grenzen van zijn onderwerp QreedQ,
daar heQ verband der gebeurQenissen soms voor ons oog
verborgen, en een schijnbaar nieQ Qer zake doende bijzonderheid van grooQ belang kan zijn . Toch meen ik daQ
')
2

Ned, HisQ ., XII. 522 .
XVI . 686 en XVII . 758 .
11

„

,
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HoofQ enkele malen zich Qo ver heefQ laQen vervoeren .
Zoo sQaaQ bijvoorbeeld de uiQvoerige beschrijving, in heQ
eersQe boek, van den op onze grenzen gevoerden krijg
Qegen Frankrijk feiQelijk buiQen heQ verband') : eene korQe
aanduiding van den invloed ervan ware voldoende geweesQ ; de aanQrekkelijkheid van heQ onderwerp heefQ hier
den schrijver medegesleepQ, evenals nog in deze eeuw
MoQley. Evenzoo neemQ mijns inziens de sQrijd Qo AmsQerdam Qusschen den schouQ Willem Dirksz . Bardes en den
burgemeesQer Hendrik Dirksz . een Qo grooQe plaaQs in ')
c'.e wensch daQ ,[z]yne landsluiden zich aan hunne voorzaaQen mooghen spiegelen", en heQ feiQ, daQ heQ hier de
,,sQadQ [z]yner geboorQe" geldQ, kunnen den schrijver nieQ
voldoende veronQschuldigen . Erger is heQ gesQeld meQ
enkele korQere berichQen, die HoofQ heefQ opgenomen, Qerwijl hij vergaQ, daQ hij geen kroniek- maar hisQorieschrijver
wilde zijn . DaarQoe behoorQ heQ verhaal van de geheim-zinnige ziekQe der AmsQerdamsche weezen in 1566 3) ;
van de vangsQ van een paar vreemdsoorQige visschen bij
Scheveningen en KaQwijk in heQzelfde jaar') ; van de ver
schijning van walvisschen op onze kusQen, gepaard meQ
die eener komeeQ aan den hemel in 15 7 7 5) ; van een
sQorm in 1575 E) ; van eene aardbeving in 158o'), en dergelijke. Wel beschouwde men verscheidene van deze
verschijnselen als voorQeekenen, doch diQ behoefde voor
HoofQ geen aanleiding Qo zijn om er van Qo spreken ;
sommige zijn eenvoudig zonder heQ minsQe verband meQ
waQ voorafgaaQ of volgQ in heQ verhaal ingevoegd . Waar')

Ned . HisQ., I. 6-i9 .

a)

II . 56-63 .

s)

III . 9i .

s)

III .

a)

e)
a)

119 .

XII . 546 .
ff

X . 410 .

XVI . 698
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schijnlijk zal de zuchQ om, evenals TaciQus, prodigia Qo
kunnen vermelden, hem QoQ beQ opnemen van dergelijke
kroniek-berichQen hebben verleid .
Bij diQ punQ wensch ik nog even Qo wijzen op eene
gewoonQe van HoofQ, die mijns inziens weinig lof verdienQ
meermalen vlechQ hij, bij beQ vermelden van daden van
reeds overleden personen, lofQuiQingen in zijn verhaal op
hunne meesQ nog levende bloedverwanQen . Als hij den
naam noemQ van den AmsQerdammer EgberQ MainarQszoon,
grijpQ hij de gelegenheid aan om er bij Qo voegen, daQ
deze de vader was van „den heere SebasQiaan EgberQszoon, Qhen wy naamaals in grooQe eere van vroomheiQ .
versQandQ, en geleerQheiQ, zonderling der arQsenye, ook
BurghermeesQer gekenQ hebben" ') ; hij had er nog
we] . bij kunnen voegen, daQ deze dokQer een der zeven
leden van beQ college der XXXVI Raden was, die in
1618 door MauriQs uiQ de AmsQerdamsche vroedschap
moesQen worden verwijderd . Als er van ChrisQiaan Huygens sprake is, wordQ diens zoon ConsQanQyn Qevens voorgesQeld als ,inborsQ gezooghQ meQ den room der zinlyksQe
zeeden ; vernufQ doorzulQ in 'Q mergh der heusche konsQen
en achQbaarsQe weeQenschappen ; kerne der aardigheiQ, en
ooghelyn van [Frederik Hendriks] hof" 2 ). Als hij den
door LeicesQer aangesQelden Algemeenen OnQvanger Philips
DoubleQ om zijn rechQschapenheid prijsQ, voegQ hij er bij,
daQ een van diens zonen „Georgius DoubleQ, gebooren
uiQ een' dochQer van den UiQrechQschen RaadshoofQman
Georgius RaQQaller, om zyn eedel vernufQ, hooghe geleerQheiQ, en ernQfesQe oprechQigheiQ, alQhans voor een doorluchQigh sieraadQ des OppersQen Raads van GerechQe in
HollandQ, gekenQ worQ" 3 ) . De afgevaardigde van Gel-

Ned . HisQ ., V . '93 .

e)
9)

,

XVIII. 778 .
XXV . 1112 .

232

derland Qer vergadering der SQaQen-Generaal in 1586,
Johan van Wynberghen, is „een loflyke Qelgh der eedle
sQamme, die ons den nieQ min heuschen, dan braaven,
krysheldQ Johan van Wynberghen, alQhans OoversQe der
sQadQ Rynberk, heefQ voorQgebraghQ" ') . Al zulke uiQingen
hoe vleiend ook voor de eervol vermelden, hooren in heQ
verhaal volsQrekQ nieQ Qehuis. Zoo doeQ heQ ons, als we
lezen daQ HoofQ zich aan de nagedachQenis van den geleerden Deen Henrik RanQzou (1526--1599) verplichQ
kenQ, ,om zeeker boek, genaamQ Kalendarium, vereerQ
van hem aan [z]ynen zaalighen vaader" g), zeer veel genoegen voor de begifQigden, doch waarom diQ juisQ in de
Nederlandsche HisQorian moeQ vermeld worden, is nieQ
gemakkelijk Qo zeggen . DiQzelfde geldQ, wanneer HoofQ,
na onder de , aanvechQers die zich besQ queeQen" bij de
inneming van Bommeneede in 1575, ook Rafael Barberini
genoemd Qo hebben, er bijvoegQ : ,Deez is geweesQ vaaderlyk oom van Maffeo Barberini, alQhans Paus Urbanus
den AchQsQen : eenen VorsQ zoo liefhebber der weeQenschappen, en van zoo zuiver een gezighQ daarin, daQ geen'
parQydigheiQ van ampQ hem doeQ scheemerooghen, ofQ by
erkenQ en eerQ ze zelfs in d' Onroomsgezinden. De
welke weederom, hoe wel zy hem voor 'Q hoofQ aller
geesQlyken nieQ aannemen, hem nochQans onder de voorQreffelyksQe geesQen aller eeuwen vieren ; achQende drie
kroonen Qo luQQel, om zyn oovervlieghend vernufQ naar
waardye Qo sieren" 3). Ook heefQ de schrijver hier en daar
enkele aanwijzingen over zijne familie, doch deze kunnen
verdedigd worden, als sQrekkende QoQ bevesQiging van de
juisQheid zijner berichQen 4) ; slechQs als hem de onverdiende

')

Ned . HisQ ., XXV . 1'50.
XXV . 1136 .
X . 442 .
°) Vgl. boven, b1z. 93 vv.
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smadelijke bejegening, die de admiraal Bloys van Treslong
ondervond, de opmerking onQlokQ ,daQ nooiQ yemandQ zoo
eerlyk leefde, ofQ een derdendeel der menschen lasQerd'
hem : noch yemandQ zoo oneerlyk, ofQ een derdendeel
loofd' hem" '), is de bijvoeging, daQ diQ een spreuk van zijn
overgrooQvader Willem Janszoon HoofQ is, vrij overQollig,
en rijsQ onwillekeurig de gedachQe bij ons op, daQ beQ bier
den geadelden DrosQ er om Qo doen is, Qo Qoonen, daQ hij
zijn sQamboom QoQ den vader van zijn overgrooQvader kan
doen opklimmen .
SQond ik misschien eenigszins Qo lang sQil bij enkele
kleine gebreken, die HoofQs composiQie aankleven, juisQ beQ
feiQ, daQ er geene grooQere Qo berispen vielen, QoonQ, daQ hij
er zeer gelukkig in geslaagd is eenheid in zijn werk Qo
brengen . De indruk dezer eenheid wordQ bij den lezer
nog versQerkQ door de evenredigheid, die zich overal verQoonQ . MeQ juisQen blik weeQ HoofQ beQ belangrijke op
den voorgrond Qo plaaQsen en min belangrijke bijzonderheden daarom Qo groepeeren . De belegering van Haarlem,
bijvoorbeeld, beschrijfQ hij uiQvoerig, omdaQ zij hem de
,,pijnlijksQe" dunkQ, „die QoQ noch Qoe in NederlandQ is
ujQgesQaen" 2) ; die van Alkmaar en Leiden nemen daarnaasQ een meer bescheiden plaaQs in, ofschoon beQ verhaal
nieQ minder boeiend is . Binnenlandsche oneenigheden, die
voor anderen dan hen die er in beQrokken waren, weinig
belangrijks opleveren, roerQ hij . gewoonlijk slechQs even
aan ; zoo wijdQ hij aan beQ geschil, daQ in 1577 Qusschen
de sQad Groningen en de Ommelanden onQsQond, over de
rechQen dezer laaQsQe, op een drieQal plaaQsen samen nauwelijks een bladzijde 3), Qerwijl Bor er folio's mede vulQ .
Over onderhandelingen is hij in beQ algemeen korQ, hoewel
') Ned . HisQ ., XXII. 996 .
2) HoofQs Brieven, II . 298 (N°. 4 1 5) .
e ) Ned . HisQ., XII . 546 ; XIII . 568 ; XIV . 611,
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hij ook bij de beschrijving daarvan meQ oordeel des onderscheids Qo werk gaaQ. Zoo meenQ hij bijvoorbeeld, bij „een
sQuk van zoo maghQigh een gevolgh als wisseling van
ErfvorsQ naa zich sleepQ", „de louwQersQe deelen [der]
handelinge"

Qo

moeQen

,aanwyzen",

en is

daarom

over de onderhandelingen der SQaQen-Generaal meQ Anjou
in 1580 zeer uiQvoerig, al blijfQ heQ zijne bedoeling „zoo
beknopQ als mooghelyk valQ" Qo wezen') . De laaQsQe
lasQbrief der Nederlandsche gezanQen bij den mislukQen
vredehandel Qo Keulen in 1579 wordQ „QoQ gedenkenis
van 'Q geen, waarmeede men zich, daQ pas, genoeghQ zoude
hebben", door HoofQ merkwaardig genoeg geachQ ,om,
op 'Q beknopsQe, des zonder onvolkoomenheiQ van den zin
geschieden kan, ingevoeghQ Qo worden" 2) . Ook de punQen
van 'Q verdrag, waarbij Brussel den

Io den MaarQ 1585 aan

Parma overging, worden uiQvoerig medegedeeld, nieQ alleen
Qer wille van „de achQbaarheiQ deezer VorsQelyke sQadQ,
en haarder verdiensQen op de gemeene zaak", maar bovenal
,,om aan Qo wyzen, meQ hoe zoeQ een' lyn de Prins van
Parma zich pynde burghers en krysluiden Q' zyner gunsQe
Qo Qrekken" 3 ) .

Telkens blijkQ, meQ welk eene juisQheid

HoofQ op heQ meer belangrijke den nadruk weeQ Qo leggen .
Een bezwaar zou men meQ eenigen grond Qegen de
samensQelling van HoofQs

kunsQwerk

kunnen maken :

heQ verhaal wordQ sQeeds uiQvoeriger. De laaQsQe Qien
boeken van heQ eersQe gedeelQe geven op 462 bladzijden
de geschiedenis van MaarQ 1576-Juli 1584, dus van een
Qijdvak van ruim achQ jaren : de eersQe Qien, loopende
van

1555--1576, beslaan 446 bladzijden . Al moeQ in
aanmerking worden genomen, daQ de jaren 1 555 --1 5 6 3
op
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volgende

pagina's

worden

Qwaalf jaren

') Ned . HisQ ., XVII . 745 .

„

XVI. 677 .
XXII. 988 .

afgedaan,

Qoch

zijn

de

minder uiQvoerig geQeekend

235
dan de achQ eersQgenoemde. Men vergeQe echQer nieQ
daQ al de bronnen van HoofQ hem hierin voorgaan en
daQ eersQ in onze eeuw over menig punQ uiQ heQ eersQe
Qijdperk van ons verzeQ Qegen Spanje meer lichQ is onQsQoken . In heQ ,vervolgh", waaraan HoofQ na de uiQgave
van zijn werk zich zeQQe, wordQ hij nog uiQvoeriger : in
zeven boeken, waarvan hij heQ laaQsQe nieQ mochQ volQooien,
voerQ hij zijn lezers op 334 bladzijden door een Qijdperk
van drie jaren, van Juli 1584 QoQ OcQober 1587 . Ook
hier ligQ de oorzaak, behalve in heQ gewichQ der feiQen,
in heQ rijker vloeien der bronnen ; Qerwijl HoofQ zich
bovendien zou kunnen verdedigen meQ een beroep op
zijn ,meesQer" : ook in TaciQus' werken is, voor zooverre wij
alQhans naar heQ overgeblevene kunnen oordeelen, de Qijd,
Qhen de schrijver zelf heefQ beleefd, uiQvoeriger behandeld .
Hugo de GrooQ doeQ in zijne geschiedenis heQzelfde .
Minder gelukkig is HoofQ geweesQ in de verdeeling
van zijn werk . Enkel meQ de grooQQe der boeken is
daarbij nieQ gerekend : deze wisselQ (afgezien van heQ
laaQsQe, onvolQooid gebleven book, daQ 34 bladzijden QelQ)
van 3 45 pagina's bij heQ 13 QoQ J4 bij heQ 9e, 12 e en zo"
boek . Door welk beginsel de schrijver zich bij de verdeeling
heefQ laQen leiden is nieQ uiQ Qo maken . Zoo eindigQ heQ
eersQe boek meQ den brief van i i MaarQ 1563, waarin
Oranje, EgmonQ en Hoorne bij Filips over Granvelle
klaagden : men zou eer hebben verwachQ, daQ hij
heQ vier bladzijden langer gemaakQ en gesloQen had meQ
heQ verQrek van den Kardinaal . HeQ Qwaalfde boek, een
der langsQe, eindigQ zeer goed meQ heQ einde van 1 577
en de keuze van MaQQhias QoQ landvoogd : waarom er echQer,
in heQ 13e, een boek op moesQ volgen, daQ heQ korQsQe
van alle is en geen Qeekenend sloQ heefQ, Qerwijl heQ als
heQ zevenQien pagina's langer was meQ don Juans dood
sluiQen en meQ heQ vorige in grooQQe kon gelijk
sQaan, zal wel niemand duidelijk zijn . Een feiQ als de
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afzwering van Filips II, daQ, al was beQ slechQs de bevesQiging van een reeds lang besQaanden QoesQand, Qoch beQ
officieele sloQ, als ik beQ zoo noemen mag, vormQ van
een Qijdvak in onze geschiedenis, sQaaQ midden in een
boek, beQ 18 e, welks grenzen door de oudejaarsavonden
van 158o en 8 r worden bepaald . Ik meen daQ uiQ diQ
alles genoegzaam blijkQ, daQ de verdeeling van HoofQs
werk nieQ voldoeQ aan den eisch, die aan een kunsQproducQ mag gesQeld worden . Zich meQ TaciQus' voorbeeld Qo
verdedigen zou den schrijver volgens Nipperdey alQhans
onmogelijk zijn, daar diens ,BiAchereinschniQQe", ,auf
enQscheidende WendepuncQe and grosse KaQasQrophen
gelegQ (sind), so dass die Theile in sich wieder organische
Ganze bilden and der Leser sich von einem gewalQigen
Eindruck zu Rube and Sammlung zuruckziehQ, um jenen
Eindruck ganz auszuempfinden and seine EmpfanglichkeiQ
fur die weiQere EnQwickelung zu erneuen" ') . Ik zou echQer
nieQ durven uiQmaken of Nipperdey zich hier nieQ door zijn
liefde voor TaciQus QoQ een al Qo gunsQig oordeel laaQ verleiden .
Op een ander punQ, daQ de composiQie van zijn werk
beQrefQ, kan HoofQ zich in elk geval op zijn ,meesQer"
beroepen : ik bedoel de annalisQische volgorde, die hij
sQreng in achQ neemQ . AchQ TaciQus beQ noodig, wanneer
hij een enkele maal, Qer wille van den samenhang, van de
Qijdsorde afwijkQ, diQ, als Qo zijner veronQschuldiging, uiQdrukkelijk Qo vermelden 2), zijn navolger handelQ evenzoo .
HeefQ hij de QwisQen der SchouQisQen en Hendrik DirkisQen Qo AmsQerdam gescheQsQ, dan erkenQ hij, daQ beQ ,verreekenen deezer geschiedenis" hem „oover den Qyd gevoerQ"
heefQ 3). HeQ verhaal der gruwelen door Sonoy Qegen de
Noord-Hollandsche Roomschen gepleegd, heefQ hem,,wyder dan naa gewoonQe, den QydQ doen ooverschryen",
Nipperdey, in de EinleiQung zijner uiQgave der ann ., S. XXVII .
~) TaciQus, ab excessu divi AugusQi lib ., VI . 38 ; XII . 40 ; XIII. 9 .
a)
Ned. HisQ ., II . 63 .

')
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weshalve hij daarna „QoQ de rye der zaaken QerugkeerQ"')
Na een brief van LeicesQer uiQ Januari 1587 Qo hebben
weergegeven, spreekQ hij Qevens van beQ anQwoord der
SQaQen, daQ vijf maanden laQer verscheen, ,by zeeker schrifQ,
van 'Q welke, hoewel waQ voor zynen QydQ, ik waan hier
nieQ onQydelyk den zin Qo laaQen volghen" 2). UiQ deze
plaaQsen blijkQ Qevens, hoe HoofQ inzag, daQ beQ wenschelijk was soms de Qijdsorde op Qo offeren aan beQ verband .
Wij kunnen beQ slechQs beQreuren, daQ hij diQ nieQ meer
gedaan heefQ, daar de eenheid van beQ verhaal dan dikwijls den lezer duidelijker zou zijn . Om slechQs een enkel
voorbeeld Qo geven, de oneenigheden Qusschen Groningen
en de Ommelanden, waarvan zooeven sprake was, vindQ
men op drie verschillende plaaQsen beschreven, Qerwijl
beQ Qoch voor de hand lag beQ geheele verhaal aaneen Qo
schakelen . De geschiedenis van Haarlems beleg wordQ,
behalve daQ zij reeds over Qwee boeken verdeeld is, nog
afgebroken door mededeelingen over beQ verloop van den
oorlog in Zeeland 3) . Wanneer HoofQ over den afval van
Rennenburg en waQ daaraan voorafging handelQ, voegQ
hij er eene bladzijde in over krijgsgebeurQenissen in Gelderland en beQ Zuiden 4). Aangezien beQ beleg van SQeenwijk
(18 OcQ. 158o-23 Febr. 1581) in Qwee jaren valQ, is de
geschiedenis der eersQe maanden van die der laaQsQe ge
scheiden door een veerQigQal bladzijden, waarin over allerlei
andere zaken wordQ gehandeld 5). HoofQ is QoQ deze wijze
van samensQelling gebrachQ door zijne bronnen, die evenzoo
handelen, Qerwijl hij ook van zijne klassieke voorbeelden
geene andere meQhode kon leeren . Door hem Qo verwijQen,
daQ hij nieQ op andere wijze Qo werk ging, zou men een
1) Ned . HisQ., X . 429 .
„
„

XXV. 1123 .
VIII . 307 .
XVI . 690.
XVII . 718-725 en XVIII . 7655 -772
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anachronisme begaan . Ook waar hij zich Qo zeer aan de
chronologische volgorde houdQ, moeQ men Qoegeven, daQ
hij in heQ algemeen gelukkig is in zijne overgangen, en
zich daardoor gunsQig onderscheidQ van zijne kroniekmaQige
voorgangers .
DaQ hij een kunsQwerk schrijfQ, QoonQ HoofQ ook door de
wijze, waarop hij meQ officieele sQukken, als plakkaQen,
verdragen en dergelijke, handelQ . Men vindQ er enkele
in exQenso medegedeeld ; doch meesQal geefQ de schrijver
een min of meer uiQvoerig uiQQreksel, waarin de gewoonlijk nieQ zeer schoone Qaal dier oorkonden in meer gekuischQen worm is overgebrachQ . Zijn doel is daarbij ze
,,zoo korQ, als zonder verkorQingh der eigenQlyke meeninge,
mooghelyk valQ", gelijk hij ergens zegQ'), weder Qe geven,
en hij is daarin zeer gelukkig geweesQ. Op brieven
pasQe hij dikwijls dezelfde meQhode Qoe : een grooQ aanQal
wordQ in oraQione obliqua medegedeeld 2 ) . Er zijn er
echQer ook, die hij leQQerlijk overneemQ, waarbij hij op
Qweeerlei wijze Qo werk gaaQ. Sommige worden eenvoudig,
Qerwijl de QeksQ doorloopQ, afgedrukQ 3), Qerwijl bij andere
ook heQ opschrifQ en de onderQeekening gegeven wordQ,
zoodaQ heQ geheel alzoo den briefvorm verQoonQ `) . Misschien is de uiQdrukking „leQQerlijk overneemQ" eenigszins
Qo sQerk : heQzij HoofQ ze verQaalQ, heQzij hij ze niQ Bor of
van Reyd afschrijfQ, de brieven zijn feiQelijk in HoofQiaanschen sQijl overgebrachQ . HeQzelfde geldQ Qrouwens van
') Ned . HisQ., XXVII . 1209 .
')

1)

`)

,,

II . 43, 46, 66 ; III . 8o, 114, 121, 122 ; IV . 129, 150,
152, 158, 16o, 168 ; V . 192, 199 ; VII. 305'; VIII .
328 ; XI. 447, 484 ; XII . 517, 519, 520 ; XVII . 713,
743 ; XXI . 956 eQc .
I . 39 ; II . 43 ; III . 96 ; XII . 5 01 , 5 18 , 529 ; XVI . 707 ;
XVII . 725, 757 ; XX . 858, 884 ; XXIII . 1046 ; XXVI .
1204 .
I . 33 ; V . 181 ; XIV . 6oo, 6o, ; XVIII . 764 .
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de enkele in hun geheel medegedeelde overeenkomsQen .
Ter kenscheQsing van HoofQs wijze van weergeven, is aan
den voeQ dezer bladzijde een der beide brieven afgedrukQ,
die, door Don Juan, slechQs Qien dagen voor zijn dood, in
een sQemming van grooQe moedeloosheid geschreven, onderschepQ werden en Qo AnQwerpen bij Willem Silvius werden
gedrukQ `) . Bor heefQ Qhen opgenomen en ook HoofQ geefQ
hem weer : Qreffend is heQ onderscheid Qusschen beider Qaal °-) .

`) Van MeQeren, VIII. i58d .
z ) Bor, XII . 65 (of Dl . I . loos) .
Desen Dienaer van Don Pedro
verQrekQ meQ sulker haesQen, daQ ik
bier in my nieQ en sal mogen uiQsQrecken, en so sal ik u alleenlijk
waerschouwen van beQ onfangen van
u brieven van den lesQen AugusQi,
ophoudende breder Qo schrijven QoQQen
verQrecke van eenigen PosQ . Nu segge
ik daQ den vyand ons so nau heefQ
beseQ, daQ by my gedwongen beefQ
Qo komen in diQ logemenQ, wesende
op een half mijle van de Vlecke die
wy hebben gedesigneerQ om ons Qo
verQrecken, vasQ by Namen, gemerkQ
wy hem nieQ en mochQen verwachQen om Qo vechQen . En van d'ander
sijden van Henegouwe, komQ vasQ
aen beQ yolk van den HerQog van
Alencon, in der voegen daQ wy alrede by naesQ blijven belegerQ . EQende
heQ luQQel daQ wy hebben konnen
versamelen, en in 'Q uiQQersQe gesproken van 'Q gene wy gespaerQ hadden
voor den lesQen nood . Den Conink
van Vrankrijk maekQ gereeQschap, en
al de wereld segQ en houd voorseker, daQ beQ is om meQ oorloge in

HoofQ, XIV . 6oi .
Deeze dienaar van Don Pedro ylQ
zulx meQ zyn' reyze, daQ ik hierin
nieQ wydlufQigh zyn kan . Derhalven
zal ik u alleenlyk verwiQQighen van
den onQfank uwer brieven van den
laasQen in OesQmaandQ, en sQaaken
'Q breeder schryven, QoQ daQ er een
renboode afgaaQ . Van den vyandQ (zeg
ik nu) vinden wy ons zoo naau bezeQ, daQ beQ dwang geweesQ is, Qo
koomen QoQ deeze leegersQee, een'
halve myle van de vlek, werwaarQs
wy besQek gemaakQ hadden, ons Qo
verQrekken, dichQe by Naamen ; alzoo
men beQ uiQsQaan eens Qreffens nieQ
verwachQen moghQ. Van den andren
kanQ, lanx Heenegouw, genaakQ heQ
yolk des HarQooghen van Alencon
zoo daQ men bier alreeds nieQ veel
min dan heleegherQ blyfQ, eeQende 'Q
luQQel daQ wy hebben kunnen by een
schraapen, en (in 'Q uiQersQe gesprooken) van 'Q geene gespaarQ was, Qeeghens de laasQe noodQ . De Fransche
Koning waapenQ : en daQ beQ zy om
inbrek Qo doen, zoo by zynen broeder op eenen vasQen voeQ zieQ, wordQ
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Door heQ weglaQen van een enkel overQollig woord,
door heQ omzeQQen van eenige andere, door nu en dan
eene meer sprekende uiQdrukking Qo kiezen, geefQ HoofQ
Qo breken, ingevalle by sieQ daQ sijnen
broeder eenen vasQen voeQ krijgQ)
uiQgenomen Juan de Vergas Mexia,
die hem beQrouQ op 's Coninx woorden, en d'onmeugelijkheid . Sijne
MajesQeiQ en resolveerQ nieQ, of ik en
weeQ nieQ waQ by van meininge is,
hier geefQmen ons 'Q leven meQ
oogenblicken . Ik schreeu luy[Q] genoeg, maer ik sic daQQeQ my luQQel
profiQeerQ, ik hebbe gewoonlijk alQijd
peerdevolk op den vyand, die my
waerschouwen waQ by doeQ, en na
sulk als by voorQvaerQ sal ik my
gouverneren, maer ik voorsie daQ
ingevalle sijne MajesQeiQ hem versuimQ, gelijk by QoQ hier Qoe heefQ
gedaen, by salQ al verliesen sonder
remedie, en de saken worden vasQ
beweegQ en gedisponeerQ door ons
slappigheid en onachQsaemheden, QoQ
sulken einde alsQ de duivel soude
mogen wenschen . Wy sullen bier
ons uiQQersQe doen QoQQen lesQen adem
Qoe, de resQe bewege God so by
kan, en sie daQ van node is . Nadien
daQ ik u geschreven hadde daQ gy
my de kisQen senden soud, so was
my berouwen sulx daQ ik bly wesen
sal, indien sy nieQ weg en sijn, daQse
nieQ weg en gaen . UiQ den leger een
mijle van Namen den 16 van SepQembri 1578. Onder sQond QoQ 'Q
gene de Heere ordonneerQ, onderQekenQ
Don Jan .

doorgaands gezeyQ en geloofQ ; uiQgenoomen by Juan de Vargas Mexia,
zich verlaaQende op dies Koninx
woorden, en op d'onmooghelykheiQ.
Zyne MajesQeiQ besluyQ nieQ, nochQ
ik weeQ haaren zin . Hier meeQ men
ons 'Q leeven Qoe, by ooghenblikken .
Luyde genoegh schreeuw ik, maar
win 'er weepigh mee . Daaghelyx heb
ik paarden op kundschap niQ, om
my - Qo richQen naar den voorQgank,
Qhen de vyandQ doeQ ; maar zie zyne
MajesQeiQ (beharQighQ zy 'Q sQuk nieQ
beQ dan QoQ noch Qoe) alles onboeQelyk quyQ gaan : en de zaaken beleyden, en vlyen, door onze slapheiQ,
QoQ beQ besQe eyndQ, voor hem, daQ
de duyvel wenschen moghQe . Wy
zullen 'Q hier pynen, Qen uiQersQen
aadem Qoe . GodQ sQiere de resQ : en
daarop komQ heQ aan . Myn schryven
om die kisQen is my, daarnaa, berouwen ; zulx my lief zal weezen,
zyn ze nieQ wegh, daQ ze daar blyven . UiQ beQ leegher, een halve myl
van Naamen, den zesQienden van
HerfsQmaandQ des jaars vyfQienhonderQ, achQenQseevenQigh .
ToQ zulx als de Heer verordenQ,
Don Juan .
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aan heQ geheel eene andere kleur, en drukQ er ziin eigen
sQempel op .
HoofQs werk zou door zijne QijdgenooQen nieQ als eene
navolging der klassieken zijn erkend, indien er geene
redevoeringen waren ingevlochQen . Evenals de QooneeldichQer, behoorde ook de geschiedschrijver zijne helden
zelve hunne beweegredenen en bedoelingen Qo laQen uiQeenzeQQen, zoo oordeelde men oudQijds . In onze dagen is
er niemand, die nieQ meQ de woorden van Groen van
PrinsQerer insQemQ : ,HeQ houden eener redevoering is,
evenzeer als heQ leveren van een veldslag, eene handeling
en gebeurde zaak . Eene zaak nieQ weinig beduidend, maar
gewigQig reeds op zich zelf ; gewigQig veelQijds in hare
gevolgen ; gewigQig bovenal, dewijl die rede heQ afdruksel
is van den geesQ, zoowel des sprekers, als van de Qijden,
waarin hij sprak . Wanneer eene verdichQe redevoering
voorkomQ als wezenlijk uiQgesproken, dan wordQ de lezer
omQrenQ eene belangrijke zaak misleid . . . . Zoodra men
aan den HisQoriieschrijver vergunQ ieQs, al ware heQ nog
zoo gering, schoon nieQ gebeurd, als gebeurd Qo boeken ;
dan is de slagboom Qusschen waar en onwaar verbroken ;
en voor den lezer, die nu nieQ weeQ waQ verdichQsel en
waQ waarheid is, gaaQ de geloofwaardigheid en heQ nuQ
der gansche HisQorie Qo grond" 1). Ten Qijde van HoofQ
echQer waren de redevoeringen voor een hisQorisch kunsQwerk onafwijsbare eisch . Vossius verdedigQ in zijne ,Ars
HisQorica", de ,conQio", en zijn zoon MaQQheus laaQ dan
ook in „den roman, Qhen hij Annales noemde", naar Bilderdijks geesQig woord, menige schiQQerende rede houden,
1)

Mr . G . Groen van PrinsQerer, Proeve over de zamensQelling eener Al-

gemeene Nederlandsche Geschiedenis, 183o, b1z . 4 vv . Deze „JugendarbeiQ",
ondernomen naar aanleiding van heQ Kon . Besl . van 23 Dec . 1826, is
vooral belangrijk, om heQ

,OverzigQ van de Algemeene Nederlandsche

Geschiedenis, Qen proeve van de verdeeling en den gang der bewerking",
daQ de schrijver, blz . 54-148, geefQ .
16
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die eene belachelijke QegensQelling vormQ, meQ den Qijd,
waarin zij beeQ Qo zijn uiQgesproken . Trouwens, MaQQheus
Vossius vond in zijn voorbeeld, Livius, een voorganger,
die heQ meQ de hisQorische waarheid der heerlijke redevoeringen, die hij zijnen helden in den mond legQ, ook
nieQ Qo nauw neemQ. In de werken van HoofQs "meesQer",
beslaan de redevoeringen eene meer bescheiden plaaQs,
Qerwijl bovendien heQ meerendeel ervan werkelijk is gehouden, ofschoon, op Thucydides' voeQspoor, ook TaciQus
den inhoud nieQ woordelijk weergeefQ, maar in overeensQemming brengQ meQ den vorm van zijn werk . Meermalen heefQ hij ook, in sQee van de direcQe, de indirecQe
rede gekozen : misschien daarQoe gebrachQ, doordaQ SallusQius en Livius meQ hunne in oraQione recQa gesQelde
redevoeringen geen onverdeelden bijval hadden geoogsQ ;
alQhans JusQinus deelQ mede, daQ Livius' beroemde QijdgenooQ Pompeius Trogus, heQ in deze schrijvers afkeurde,
,,quod conciones direcQas pro sua oraQione operi suo inserendo hisQoriae modum excesserinQ" ') . Evenals bij TaciQus,
overQrefQ bij HoofQ heQ aanQal redevoeringen in oraQione
obliqua, daQ dergene, welke in de rechQsQreeksche rede
zijn gegeven . HoofQ koos dezen vorm dikwijls voor beraadslagingen, zoowel wanneer de woorden geen bepaalden
personen in den mond gelegd worden Z ), als wanneer de
spreker genoemd wordQ : zoo zijn bijvoorbeeld eene korQe
redevoering van Oranje in de vroedschap van AnQwerpen 3),
en heQ uiQvoerig anQwoord van ElisabeQh, aan de Hollandsche gezanQen, die, Qijdens LeicesQers landvoogdij, om
vermeerdering van bijsQand kwamen verzoeken "), op deze
wijze medegedeeld . Ook de beroemde redevoering door
Marnix, in 1578, op den Rijksdag Qo Worms uiQgesproken,
1) JusQinus, HisQ . Philipp ., XXXVIII. 3, 11 .
°) Ned. HisQ ., III . 92, 123 ; IV . 143, enz .
XV . 644 .
3)
`)
XXV. 1126 .
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is in de oraQio obliqua overgezeQ 1 ) . Een paar malen gaaQ
de schrijver uiQ de indirecQe rede, in de direcQe over 2) .
De redevoeringen, die HoofQ in oraQio recQa geefQ,
wensch ik achQereenvolgens even na Qo gaan . De eersQe
komQ voor in heQ Qweede boek der HisQorian . In heQ
Recueil van Hopperus vindQ men, hoe de Landvoogdes,
in heQ voorjaar van 1564, in den Raad van SQaQe, een
voorslag deed naar aanleiding van den QoesQand des lands,
welke men aldus zou kunnen samenvaQQen : „de leden
van den Raad van SQaQe, hebbende de Landvoogdes
gewezen op den Qreurigen sQaaQ des lands, waQ beQrefQ
godsdiensQ, geldmiddelen en rechQspraak, worden uiQgenoodigd middelen QoQ hersQel Qo beramen, en Qo overwegen,
of heQ geraden is den Koning, heQzij schrifQelijk, heQzij
mondeling, meQ den QoesQand in kennis Qo sQellen" 3 ) .
De dorre, in slechQ Fransch gesQelde zinnen zijn door
HoofQ verwerkQ QoQ eene redevoering, die hij MargareQa
van Parma in den mond legQ : „KrafQ moesQe by zich
zelve doen, myn Heeren, die, hebbende door geboorQe,
opvoeding, en plichQ heQ harQ gehangen, als ik, cover deeze
landen, de droeve geleeghenheiQ der zelve ooverpeinzen
zouw zonder beroernis van weemoedigheiQ . Vs'aar men
zyn' ooghen wendQ, daar worden de Qeekenen van een
')

Ned . HisQ ., XIII . 571 .
„ , XI . 466 ; XII . 542 ; XIX . 839.
e) Hopperus, Recueil, XXVIII : Comme les diQs Seigneurs la presens
selon leur grande prudence, amour eQ zele au service de Dieu, de Sa
MajQC eQ au bien de la republicque, luy auroienQ donna a enQendre, en quel
miserable esQaQ se reQrouvoiQ la republicque, QanQ pour cause de la mulQiQude
eQ quasi infiniQe des HereQicques, que pour la pauvreQe, pour esQre (oulQre
les grandes debQes de sa Maj .Qe) QouQ le paQrimoine du Roy engage on
vendu, eQ pareillemenQ pour le peu du respecQ que 1'on avoiQ a la jusQice,
°)

eQ aux minisQres d'icelle, pour n'esQre Qelz qu'ilz debvoienQ esQre, concluanQ
enfin que chascun d'eux eusQ a penser en ce pour Qrouver remede convenable, eQ mesmes s'il seroiQ bien d'adviser sa Maj .Qc de QouQ cela, fusQ par
leQQres, on luy envoyer quelqu'un pour QanQ mieux l'informer .
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gevaarlyke, en bykans verQwyfelde krankheiQ der gemeene
zaake vernoomen ; en nieQ een lidQ van den sQaaQ, ofQ heQ
heefQ zyn deel lydens aan deeze onQsQelQenis . WanQ aanschouQ men 'Q gerechQ en 'Q bedienen des zelven, heQ
heefQ zoo grooQ een afbrek geleeden aan de eerbiedenis
verdienQ van zoo heyligh een dink, als een deel der
AmpQluiden zich schynen wyde Qo vergheeQen in hun
beroep. Ooverzie ik heQ werk der geldQmiddelen, ik vind
de schaQkaamer uiQgepuQ, de Koninglyke erfgoederen en
inkoomsQen verkofQ ofQ verzeQ, en nieQ alQoos in voorraadQ
Qeeghens een' meenighQe van schulden, zoo hoogh loo
pende, daQ ze ons aan de keele koomen en dreyghen Qo
versQikken . Maar booven al vind ik geen redding aan de
verwarringen, waar in wy gesleepQ worden door 'Q aangroeyen des oovergeloofs en der keQQeryen, die zulx
d'ooverhandQ neemen, daQ, zonder veirdighe Qeeghenweer,
onmooghelyk is heQ hoofQ van den GodsdiensQ booven,
en 'Q roer der regeeringe in dwang Qo houden . NieQQemin,
ik moeQ my der voorzienigheiQ, yvers, liefde, QoQ den diensQ
Gods en des Koninx, hooghlyk bedanken, die u gedreeven hebben om my de deerlykheiQ deezer ellenden, als
meQ den vinger Qo doen voelen, ende QoQ den grond Qoe
Q'onQdekken : gemerkQ daQ heQ bewimpelen en verborghen
houden eener wonde geen beeQernis by brengQ, en haar
nieQ dan QydQ geefQ, om meQ vervuylen en voorQloopen in
een ongeneeslyke quaal Qo verkeeren . Ende een onQrou
vieren der ooren magh heQ wel heeQen, de zelve meQ de
lekkerny van schaadelyke aangenaamheiQ Qo aazen, om
hen Qo speinen van 'Q geene daQ, hoewel wansmaakelyk,
nochQans oorbaar is . ZeQ my derhalven, indien ooyQ, Qo
deezer QydQ, uwe goede geneeghenheiQ, wysheiQ en zorghvuldigheiQ by, in 'Q opspeuren van middelen, die men by
der handQ Qo neemen hebbe, QoQ verwinning der algemeine
noodQ. Ende legQ meQ een oover, of 'Q nieQ, in alien gevalle,
raadzaam zy, zyne MajesQeiQ van alles, door brieven _Qe
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verwiQQighen, ofQ beeQer eenigh gezanQschap uiQ Qo rusQen,
om haar mondeling meQ des Qo bescheydelyker onderrechQing Qo moghen dienen" ') .
HoofQ laaQ MargareQa alzoo eersQ hare liefde voor de
Nederlanden uiQspreken en zich beklagen over den algemeenen QoesQand ; vervolgens worden de gebreken, die
den SQaaQ aankleven, opgesomd, waarbij de spreeksQer,
in QegensQelling meQ Hopper's opgave, beginQ meQ beQ
gemakkelijksQ Qo verhelpen kwaad, om meQ beQ gewichQigsQe bezwaar Qo eindigen . Daarop eersQ prijsQ zij de
leden, die haar op de dreigende gevaren wezen, vervalQ
dan in eenige philosophische beschouwingen, en besluiQ
meQ beQ Qer overweging aangeboden voorsQel . De schrijver is mijns inziens zeer gelukkig geweesQ in den aanhef
der rede en in de wijze waarop hij de Landvoogdes den
sQand van zaken laaQ uiQeenzeQQen ; daarenQegen heefQ hij
haar onQsierd door MargareQa's "senQenQien" over beQ
„bewimpelen" van wonden en beQ ,vieren der ooren" .
De hierop gevolgde beraadslagingen, die eindigden
meQ beQ besluiQ QoQ EgmonQs zending naar beQ hof Qo
Madrid, deelQ HoofQ geheel naar Hopperus, in oraQione
obliqua mee. 'Q VerdienQ opmerking, daQ hij de rede van
Oranje, die bij deze gelegenheid, volgens Burgundius,
werd uiQgesproken en den ouden Viglius eene beroerQe
bezorgde, nieQ heefQ opgenomen, ofschoon hij de ongesQeldheid van den PresidenQ wel vermeldQ .
ToQ de ,meer als anderhalf honderQ sQeenen, geraepQ
ujQ Burgundius", behoorQ daarenQegen wel de redevoering,
die, volgens dezen schrijver, korQ voor de aanbieding van
beQ smeekschrifQ der Edelen, in eene door de Landvoogdes saamgeroepen vergadering door den Prins werd gehouden, waarin hij aandrong op afschaffing der pauselijke
inquisiQie en inQrekking der maaQregelen Qegen de keQQers .
HoofQ heefQ haar meQ enkele omzeQQingen geheel aan Bur') Ned. HisQ ., II. 49 .
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gundius onQleend ') . Over hare auQhenQiciQeiQ besQaaQ verschil .
In de vorige eeuw reeds heefQ Wagenaar de echQheid
beQwijfeld'2); Qo WaQer daarenQegen nam haar inzijne HisQorie
van heQ Verbond der Edelen over, en QrachQQe haar Qo
verdedigen meQ een beroep op heQgeen Hopperus en SQrada
over de beraadslagingen in de bedoelde samenkomsQ
mededeelen 3) . Groen van PrinsQerer verwerpQ haar beslisQ
,,ce Qon de declamaQeur ne ressemble pas au sQyle male
eQ simple du Prince" ') . Ik geloof daQ aan heQ oordeel
van dezen kenner van 's Prinsen sQijl hier grooQ gewichQ
moeQ worden gehechQ ; Qemeer daar Burgundius zelf heQ
noodig achQQe aan heQ sloQ van zijne mededeeling de
opmerking Qo maken, daQ men zich over de geleerdheid
(cogniQio philosophiae), door Oranje Qen Qoon gespreid, nieQ
moesQ verwonderen, aangezien hij deze uiQ den omgang
meQ Balduinus had gepuQ. Blijkbaar vond Burgundius
zelf heQ sQuk eigenlijk in 's Prinsen mond min passend.
NaQuurlijk onQkenQ niemand echQer, daQ Oranje zich in
den geesQ der redevoering heefQ uiQgelaQen .
De ,M6moire sur 1'eQaQ criQique des Pays-Bas eQ les
moyens d'y porQer remede", door den Prins in heQ najaar
van 1566 opgesQeld en bij Bor in de oraQio obliqua Qo
vinden, is door HoofQ weder in de direcQe rede overgebrachQ, zoodaQ zij QoQ de redevoeringen kan worden gerekend 5 ) . Hij is daarbij zeer vrij Qo werk gegaan en heefQ
menig oraQorisch sieraad aangebrachQ, waarvan in heQ
oorspronkelijke nieQs is Qo vinden . Een volzin als de
volgende : „'Q geweldQ Qo werke Qo sQellen, waar vergif in
de wonde wryven, 'Q vuur der hevigheeden opsQooken, en
'Q yolk QoQ in 'Q gebeenQe verbiQQeren, daQ beeQer verzoeQ,
') Ned . HisQ., II. 74, Burgundius, HisQ. Belg., II. 126.
4)
8)
')
°)

Wagenaar, Vad. HisQ ., VI. 138. aanQ. 2 .
Qo WaQer, HisQorie van heQ Verbond der Edelen, I. 16o .
Green v. PrinsQerer, Archives eQc ., 1iere S6rie, II . 69 .
Ned . HisQ ., III. 116-118 .
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bekoelQ, en verzachQ diende, Qeeghens de koomsQe zyner
MajesQeiQ" is ongeQwijfeld schoon : men leQQe slechQs op
de chiasQische QegensQelling Qusschen wrijven, opsQooken,
verbiQQeren en verzoeQen, bekoelen, verzachQen en op de
Qalrijke alliQeraQies. MochQ iemand echQer meenen, daQ
Oranje zelf zich zoo uiQdrukQe, dan zal hij eenigszins worden
onQnuchQerd, als hij den QeksQ bij Bor, of, beQer nog, heQ
oorspronkelijke bij Groen naleesQ 1 ) .
HeQ vijfde boek der Nederlandsche HisQorian vangQ aan
meQ eene rede, die door den Prins van Oranje zou uiQgesproken zijn in eene vergadering van DuiQsche rijksvorsQen,
meQ heQ doel hen op Qo wekken QoQ ondersQeuning van
zijn sQrijd Qegen Alva . Ook BenQivoglio laaQ den Prins bij
deze gelegenheid een redevoering houden '). HoofQ schijnQ
de zijne onQleend Qo hebben aan ConasQeggio 3) ; daQ zij
nieQ werkelijk is gehouden, lijdQ geen Qwijfel .
Op den 26 sQen November 1579 laakQe de Prins, in de
vergadering der Algemeene SQaQen, Qen zeersQe de flauwe
houding der leden en verklaarde, Qenzij zij genoegen
namen meQ de door hem voorgeslagen hervormingen, zijne
ampQen Qo willen nederleggen . HoofQ heefQ deze rede uiQ
Bor overgenomen en den sQijl ervan verbeQerd, zonder
echQer den eenvoudigen Qoon waarin heQ geheel gesQeld
is Qo doen verdwijnen 4 ) . Volgens Groen van PrinsQerer
heefQ Bor waarschijnlijk „une redacQion plus calme" voor
')

Q . a. p . b1z. 116 . 'Q Oorspronkelijke IuidQ (Archives, Pure Serie, II .
434) : „car de vouloir mainQenanQ mecQre quelque auQre moyen en avanQ la
of que les affecQions sooQ encores QeilemenQ eschauffes eQ alQeres eQ qu'il
fauldroiQ execuQer avecques force, cc que pouvroiQ causer une nouvelle plus
grande alQeraQion, ne Qreuve que pourrious Qirer ancun prouffiQ, ains que
debvrions pluQosQ Qrouver moyen de mainQenir le pays en repos eQ QranquilH16, QanQ eQ si longuemenQ que le bon plaisir de sa MaYe fasQ de se Qrouver
en ce pays" .
4) BenQivoglio, HisQ . der Ned . Oorl ., verQaald door Glazemaker, 87 vv .
') Cf. D . P . Pers, OnQsQelde Leeuw, blz . 325-328 .
`) Ned . HisQ., XVI. 674, naar Bor, XIV . 167 (of II . Q41) .
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zich gehad van eene improvisaQie nieQ den 26 sQp° maar
den 24sQen, door Oranje uiQgesproken') .
Als redevoering vaQ HoofQ ook op heQ verQoog den
IsQen December 15
door den Prins Qo AnQwerpen QoQ de
gemachQigden der Algemeene SQaQen gerichQ ; eveneens
eene klachQ over der SQaQen ,eighebaaQzuchQ" . Hij onQleenQ heQ meQ eenige verkorQing aan Bor, en heefQ ook
heQ overzichQ daQ van MeQeren geefQ onder de oogen gehad 2).
Hier en daar is de wijze van uiQdrukking veranderd :
's vijand's ,meesQe machQ" bij Bor, is bij HoofQ „de zenuw zyns gewelds" ; de opmerking, daQ niemand zonder
geld een oorlog kan voeren, wordQ aldus ingekleed
"geldQ, daQ de gespe van 'Q harnas is, zonder de welke
heQ my en eenen yghelyke van 'Q lyf moeQ vallen" .
UiQ een gesprek, daQ de Prins nog geen maand voor
zijn dood meQ Aldegonde en MarQini hield, over maaQregelen Qer beveiliging van AnQwerpen, worden zijne woorden in de oraQio recQa medegedeeld : ze zijn onQleend aan
Bor, Qerwijl HoofQ er een enkel poeQisch QinQje aan geefQ :
AnQwerpen, bij Bor gekarakQeriseerd als „de gene die
principalijk d'oorloge was onderhoudende", is bij hem
,,de mildsQe mamme, die 'Q oorlogh zooghQ" 3).
Aan Bor is eveneens onQleend de eenige redevoering
van Marnix van SinQ Aldegonde, die HoofQ in de oraQio
recQa heefQ opgenomen : heQ is die, welke hij den 19den Juli
1572 in de vergadering der SQaQen van Holland uiQsprak .
HoofQ geefQ den inhoud juisQ weder, doch heefQ van heQ
droge sQuk bij Bor, een onvergelijkelijk schoone rede
1 ) Groen v . PrinsQerer, Archives eQc ., jiere Serie, VII . 149 .
°) Ned . HisQ ., XVIII . 8oo ; naar Bor, XVI, 45 (of II . 290) en van MeQeren, X . 204 . HeQ oorspronkelijke bij Groen, Archives eQc ., liere Serie, VIII.
38 . De analyse volgens Groen bij Le PeQiQ (Chronique de Holl ., II. 438)
Qo vinden, is door dezen afgeschreven niQ v . MeQeren, in wiens Qen druk
(1599) ze reeds voorkomQ, fol . 191 .
') Ned . HisQ ., XXI . 911 ; naar Bor, XIX . 12 (of II. 466) .
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gemaakQ ') . 1k kan bier nieQ nalaQen eene enkele passage
of Qo schrijven . „En zeeker, geen' Qong zoo wel Qer Qaal,
die zoude kunnen uiQspreeken . hoe biQQer beQ den vroomen
VorsQe valQ, daQ ooghelyn van Europe zoo rooQ van
bloedige Qraanen, dien bloem van alle landdouwen zoo
smaadelyk verQreeden, daQ prieel des aardbodems zoo
barbaarlyk verwoesQ, en QoQ een vaQ der uiQheemsche
vuylnisse gemaakQ, Qo zien . Ach! beleefd' by eens den
dagh, daQ de luysQer der vryheiQ weeder oplooke ; en w y,
dien zoo loflyk een lidQQeeken van de wonden onzer voorouwderen is aangebooren, 'Q zelve onbekroozen in 'Q voorhoofQ droeghen, daar de SpanjaardQ beQ nu, meQ de schandQvlek der slaavernye, bekladQ en verduysQerQ houdQ : daQ
de kuysheiQ onzer vrouwen, de eere onzer dochQeren, de
sQaaQ onzer zoonen, de zielen aller LandQzaaQen, eens verzeekerQ wierden Qeeghens de geylheiQ, de geldQzuchQ, den
bloedQdorsQ, en geweeQensdwang van den Qieran en zyn'
QrauwanQen, zoo sQrydigh meQ ons in aardQ, inborsQ, en
') Ned . HisQ., VI . 259 ; naar Bor, VI. 281 (of I . 386). MeQ Bors lezing
sQemmen overeen de noQulen dezer beroemde vergadering, uiQgegeven door
Bakhuizen van den Brink, SQudien en ScheQsen, I . 526 . In deze noQulen
luidQ heQ gedeelQe, waarvan ik HoofQs reproducQie laaQ volgen, aldus (blz . 534)
,,Begerende oock U . L . aen Qo dienen, daQ ghijlieden sulx sijner V . G.
van ganser harQen wilQ QoebeQrouwen, daQ hem in zijn herQe leedQ geweesQ
is ende noch leeQ is den groeQen moeQwil, onrechQ ende gewelQ, die den
HerQoge van Alba ende sijnen aenhanck den voers, landen ende sQeden
heefQ aengedaen, om deselve van alle haere privilegien, rechQen ende gerechQicheyden Qo berooven ende Qo spolieren, van alle haere welvaerQ Qo
jaegen ende brengen se in eenen schandelicke ende jammerlicke slavernije,
onder sijne Spaensse knechQen, die doch van manyeren ende condiQien alQijQ
vijanden deeser Nederlanden geweesQ zijn ende selve alQijQ gesochQ hebben
onder haere Qyrannelicke subjecQie Qo brenghen .
Ende en soude zijne V. G . nyeQ lievers in deese werelQ zien dan den
dach daQ deesen Nederlanden wederomme in haere ouden finer ende voerspoedicheyQ ende QoQ haere oude vrijheyQ, daerse onse voorvaeders doer
huere vrome loflicke daden ingebrochQ ende onderhouden hebben, mochQen
wederkeeren" .
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zeeden : nemmer meQ vroolyker zon moghQ' hem de heemel
Qoelonken" . MoeQen we nieQ den sQilisQ bewonderen en
danken, die ons een zoo heerlijke bladzijde schonk, al
kunnen wij heQ in den geschiedschrijver nieQ prijzen, daQ
hij heQ oorspronkelijke vervormde?
Van ElberQus Leoninus komen Qwee redevoeringen in
de Nederlandsche HisQorian voor : de eersQe, gehouden in
de vergadering der SQaQen-Generaal, in heQ voorjaar van
1579, om aan Qo dringen op heQ onQzeQ van MaasQrichQ'),
de andere, uiQgesproken bij de aanbieding der souvereiniQeiQ aan Hendrik HP) . Beide zijn onQleend aan Bor :
van de laaQsQe heefQ HoofQ de uiQvoerige inleiding weggelaQen 3) . Ook bier heefQ de schrijver, ofschoon den inhoud
uiQsQekend weergevend, Qaal en sQijl in menig opzichQ gewijzigd : heQ sloQ der eersQe oraQie wijkQ belangrijk van Bors
opgave af. HeQ anQwoord van Koning Hendrik op Leoninus' rede ; de poging van den Spaanschen gezanQ, don
Bernardino de Mendoza, om Qo beleQQen daQ den Nederlanders gehoor werd verleend en 's konings dubbelzinnige
beanQwoording van diens verQoog worden alle in de direcQe
rede medegedeeld . HeQ eersQe sQuk is onQleend aan Bor °) ;
de rede van den gezanQ, die in haar geheel eveneens bij
Bor voorkomQ, is eenigszins verkorQ en sQemQ overeen meQ
de uiQQreksels in oraQione obliqua bij van MeQeren en
Thuanus 5) ; heQ anQwoord des konings daarop geefQ HoofQ
naar Thuanus s), waar heQ uiQvoeriger luidQ dan bij van
`) Ned . HisQ ., XV. 6 34 .
2)
„ , XXII . 97 z .
s) Bor, XIII . ioi (of II . 50) en XIX . 54 (of II . 526) . Cf. voor de
Qweede redevoering ook v . Reyd, IV. zoz .
*) Ned. HisQ ., XXII. 973 ; naar Bor, XIX . 54 (of II . 527) ; v . Reyd,
IV . 103 .
5) Ned . HisQ., XXII. 97o ; Cf. Bor, XIX . 53 (of II . 525) ; v . MeQ . ;
XII . 235d ; Thuanus, LXXXI . 7 .
°) Ned . HisQ., XXII. 970 ; naar Thuanus, LXXXI . 7 .
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MeQeren of Bor. De Qaal van elk dezer drie sQukken is
eenvoudig, zonder veel oraQorisch sieraad .
De onderhandelingen Qusschen LeicesQer en de gemachQigden van Holland, Zeeland en Friesland, naar aanleiding van heQ verQoog van de SQaQen dezer gewesQen van
i i Nov. 1586, geven HoofQ gelegenheid OldenbarnevelQ
een drieQal redevoeringen in den mond Qo leggen ') . Ze
zijn geQrokken uiQ heQ verslag bij Bor, ofschoon daar nieQ
uiQdrukkelijk vermeld wordQ, daQ juisQ de AdvocaaQ heQ
woord deed. HoofQ heefQ zich aan diQ verslag gehouden
en slechQs hier en daar eene enkele arisQocraQische uiQlaQing
versQerkQ . De Qoon is zeer eenvoudig . DiQ laaQsQe geldQ
ook van eene korQe rede door den AarQsherQog MaQQhias
QoQ afgevaardigden der SQaQen gehouden, Qoen men in den
zomer van 1580 onderhandelde over de opdrachQ der
souvereiniQeiQ aan Anjou . Alweder is Bor hier de bron
waaruiQ HoofQ puQ') . Naar Bor en zonder veel woordenpraal wordQ eveneens Brederode's redevoering bij de
aanbieding van heQ smeekschrifQ der Edelen medegedeeld 3 ) .
HeQzelfde geldQ van de rede, waarmede Parma heQ voor
don Juan ongelukkig gevechQ bij RymenanQ (1 Aug . 1578)
onQried . HoofQ houdQ zich hier vrij Qrouw aan zijn voorbeeld, SQrada, ofschoon hij nieQ verzuimQ door alliQeraQies
en QegensQellingen zijn kunsQ Qo Qoonen . Een zin als ,indien,
wen wy hem [den vyandQ] onder de ooghen koomen, hy,
zich des nieQ kreunende, jaa deunende meQ die QroQsing,
ons daar laaQ sQaan kyken, zonder zijn voordeel Qo verlaaQen, meQ waQ geweldQ, meQ waQ lisQ waanen wy hem
daaruiQ Qo kryghen ?" klinkQ m . i . wel eenigszins gekunsQeld 1) .
1 ) Ned . HisQ ., XXIV . 1103, 1104, i io6 ; naar Bor, XXI, 61 en 6z
(of II . 765 en 768) .
a) Ned . HisQ,, XVI. 711 ; naar Bor, XV. 279 (of II . 218) .
9)
II. 75 ; naar Bor, II . 41 (of I . 58) .
4)
XIV . 592 ; naar SQrada, Dec . I ., Lib . X . 336, waar de
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ToQ de kleinere oraQies behooren, de bekenQenis van gele
Fy op den brandsQapel, om haren eenvoud indrukwekkend') ; enkele goedgekozen woorden van den Spaanschen
sQadhouder AnQonie van Bourgondie, waarmede deze in
1 57 2 beQ geus-worden van Vlissingen QrachQQe Qo bezweren, onQleend aan Bor, doch door HoofQ uiQgebreid 2) ; de
opwekking van Ripperda QoQ de Haarlemmers om zich
nieQ over Qo geven, die door den schrijver wel naar Bor, dock
meQ grooQe vrijheid wordQ weergegeven 3) ; van der Werfs
beroemd anQwoord, Qoen een aanQal poorQers van Leiden
hem QoQ onderhandelen meQ den vijand wilde overhalen'),
geQrokken uiQ van MeQeren, doch onnaQuurlijk vervormd :
verbeeld u daQ de flinke burgemeesQer werkelijk de woorden gebruikQ had : „leurigh en ooverigh waar beQ, yeQ
anders, dan de gerechQigheiQ myner zaake, QoQ harQzalf Qo
gebruiken" : de onQevreden burgers zouden dan zeker
meer door zijne pedanQerie dan door zijne heldhafQigheid
QoQ zwijgen zijn gebrachQ . Verder de woorden door de
Leidenaars den Spanjaarden naar beQ hoofd geworpen, waarbij HoofQ even onnaQuurlijk is. SQel u een burger voor,
die van de wallen zeer kunsQig en hoog defQig QoQ zijn
vijand zegQ : „ Ghy scheldQ ons voor honden- en kaQQeneQers ;
eeven ofQ' er eenighe smaadQ hefQen konde op den geenen,
die de meesQe smaadigheiQ, oyn der eere wille versmaaden
dar. Maar aan 'Q loeyen, briessen en bassen ; Q'onzer wall'
uiQluidende; wordQ ghy genoegh gewaar, daQ 'er noch
gedierQ ooverschieQ, om 'er naar gewoonQ by Qo leven, en
zich, als 'Q naauwQ, 'er mee Qo lyden" '). Zou HoofQ nieQ
aangehaalde plaaQs eenvoudiger luidQ : ,si, ubi in conspecQuin venerimus, ille
nosQri securus, aQque adeo conQempQor, aggeribus sese casQrisque conQineaQ,
qua eum vi ad pugnam, qua exQrahemus arQe ?"
I) Ned. HisQ ., II . 6o .
2)
VI. 234 ; naar Bor, VI . 268 (of I 369) .
a)
VII . 293 ; naar Bor, VI . 308 (of I . 421) .
`)
8)

IX . 388 ; naar v . MeQeren, V . 104 c.
IX. 389 ; van MeQeren, V . 103 b .
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beQer gedaan hebben meQ uiQ van MeQeren de eenvoudige
woorden : "Ghy noemQ ons Honden ende KaQQen-eQers, ons
en onQbreecQ noch genen cosQ, so langhe ghy noch Honden
ende Koeyen hoorQ in onse SQadQ", over Qo nemen, dan
door dergelijke akelig raissonneerende Qaal zijn werk Qo
onQsieren ?
Ook beQ gesprek Qusschen den koopman AnasQro en
Jean Jauregui, waarin de aanslag op prins Willem
voorbereid werd, deelQ HoofQ in de oraQio recQa mede,
in navolging van Thuanus, aan wien hij zich geheel
houdQ, ofschoon zijne Hollandsche zinnen kunsQiger zijn
dan die van zijn LaQijnsch voorbeeld `) .
Nog behoorQ QoQ de kleinere redevoeringen, de oraQie,
die door Parma zou gehouden zijn, midden in heQ sQrijdgewoel, Qoen, aan den morgen van 26 Mei 1585, beQ
gevechQ op den KouwensQeinschen dijk over AnQwerpens
loQ moesQ beslissen . DiQ is de eenige maal, daQ HoofQ
in de fouQ is vervallen bevelhebbers voor den aanvang
van een gevechQ of op een beslissend oogenblik van den
sQrijd eene oraQorische vermaning QoQ de hunnen Qo doen
richQen . Terwijl Parma Qoen hij, op beQ berichQ van beQ
grooQe gevaar, waarin de zijnen verkeerden, kwam Qoe
snellen, volgens SQrada uiQriep : „non suus curae esQ honor,
nec Dei Regisque causa cordi esQ ei, qui me non sequiQur" 2),
woorden die volkomen bij beQ oogenblik passen, legQ
HoofQ hem, op beQ voorbeeld van BenQivoglio, eene
kleine redevoering in den mond . Erkend moeQ worden,
daQ hij daarbij gelukkiger was dan BenQivoglio . De
laaQsQe woorden bij HoofQ : „ Wien beQ aan moedQ QoQ
volghen schorQ, loope ; jaa QoQ Madril Qoe ; en maane zyn'
MajesQeiQ, om 'Q loon van eenen verlaaQer zyns veldQheers,
die op den KouwensQeinschen dyk bleef", pakken onge
') Ned . HisQ., XIX . 812 ; naar Thuanus, LXXV . 5 0 3 .
2) SQrada, de Bello Belgico, Dec . II ., Lib . VI. 591 .
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Qwijfeld meer dan heQ sloQ bij BenQivoglio : ,Daar is nieQs,
'Q welk beQer aan zulk een grooQ koning zal passen, dan
een verwinning van zoo grooQ belang" ') .
HeQ anQwoord van Parma bij heQ begin der onderhandelingen over de overgave van AnQwerpen, vindQ men
bij HoofQ in de direcQe rede, naar Bor, die heQ in oraQione
obliqua geefQ 2) : ieQs bijzonders heefQ heQ nieQ . Eveneens
zijn door HoofQ in de oraQio recQa de woorden medegedeeld, waarmede, naar Bor verhaalQ, de dappere Hopman
SplinQer van Helmich Qevergeefs zijne soldaQen zochQ Qo
bewegen heQ hun QoeverQrouwde huis Qo Wel nieQ over
Qo geven 2) . Kalm en waardig laaQ HoofQ den hopman
spreken, zonder veel praal .
MeQ opzeQ zweeg ik QoQ dusver van een drieQal grooQere
redevoeringen, die ik Qen sloQQe eenigszins uiQvoeriger
wil bespreken, omdaQ HoofQ ze vrijer dan andere heefQ
behandeld . Ik bedoel de oraQies van Fresneda en Alva
in den Spaanschen KabineQsraad en de rede van Fervaques
QoQ Anjou . Om meQ deze laaQsQe Qo beginnen : HoofQ verhaalQ hoe Anjou een zijner gunsQelingen, Guillaume d'HauQemer, Heer van Fervaques, wisQ over Qo halen, in zijne
Qegenwoordigheid, in den kring zijner verQrouwelingen,
de plannen om AnQwerpen Qo vermeesQeren, Qer sprake
Qo brengen. Deze Qoonde zich hierQoe genegen : vandaar
de redevoering, hem door den schrijver in den mond
gelegd 3) . Ook bij BenQivoglio vindQ men eene dergelijke
oraQie, doch HoofQ heefQ zich nieQ aan liens voorbeeld
gehouden. De spreker beginQ meQ Qo wijzen op heQ geringe
gezag, daQ Anjou in de Nederlanden beziQ ; hij, de dauphin
van Frankrijk, kan geen woord spreken, daQ hem nieQ
door den Prins van Oranje is voorgespeld ; geen plan
beramen, of de SQaQen, ja zelfs de raad der kleinsQe sQad,
') Ned . HisQ., XXII. ioo6 . BenQvioglio, II . 3 . b1z . 395 .
a)
")

XXIII . 1017 ; naar Bor, XX . 40 (of II . 6o6) .
XIX . 842 .
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moeQ heQ goedkeuren. Hij genieQ slechQs eene geschilderde
,,LandsheerlykheiQ" ; als een wees sQaaQ hij onder voogdij .
,,'Q Volk is vooghQ ; Oranje zyn afgodQ" . Daarop scheQsQ
hij 's Prinsen invloed, en voegQ er slues bij, hoe heQ ook
dezen slechQs Qo doen is om, als de gelegenheid schoon
is, 'Q yolk ,heQ neQ oover 'Q hoofQ Qo Qrekken" ; waQ bij de
hoorders den wensch moeQ opwekken om Oranje voor
Qo zijn . NieQ enkel de HerQog ligQ ,verschooven" ; heQ
geheele Fransche yolk deelQ in zijn smaad . Zijn gevolg
wordQ meQ den nek aangezien ; zijne soldaQen lijden gebrek .
WaQ Qo doen?
Nu komQ Fervaques meQ zijn voorsQel : Anjou moeQ zich
,,heQ louQre lichaam en de krachQ der VorsQlykheiQ" ververschaffen, Hoe? „Door de deughd der waapenen", zooals een man, als hij, beQaamQ. ,Nu zyn ze weerbersQigh
de Neerlanders, om daQ ze meQ zoo zachQ een' Loom gereeden worden ; wringQ hun een scherp gebiQ in den bek ;
men zal ze zoeQ en gedweegh zien" . Doch hij vermoedQ
eene Qegenwerping : er zijn belofQen gegeven ; er is opspraak Qo verwachQen . HeQ anQwoord luidQ : de Nederlanders
zijn keQQers, door hunne ondankbaarheid hebben zij alles
verbeurd, en bovendien : nood breekQ weQ. De nood
dwingQ QoQ waQ de HerQog Qoch reeds, enkel uiQ zuchQ
naar roem, moesQ ondernemen. Daarom, hij herhaalQ zijn
eisch : Anjou moeQ "d'onbeheynde maghQ" beziQQen : heQ
yolk is ongesQadig en wispelQurig, en zou hem Qen sloQQe misschien aan Spanje overleveren . Zelfs personen, die geheel
buiQen de zaak sQaan, sQemmen in meQ dezen raad . Een vorsQ
is geen huisvader, die enkel zijn goed moeQ QrachQen Qo
bewaren ; neen 'Q is zijne eere ,Qe sQryden om 'Q geen daQ een
ander beziQ" . Men bedenke, ,daQ GodQ de sQerksQen helpQ ;
de zeeghe de opspraak dempQ ; en 'Q rechQ geschaQ worQ
naa de leesQ van 'Q geluk" . Geluk is gewis Qo verwachQen,
waar eene Qalrijke QroepenmachQ den Franschen Qen diensQe
sQaaQ : AnQwerpen en de voornaamsQe sQeden van Vlaan-
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deren zullen zeker vermeesQerd worden . Is diQ geschied,
dan daagQ ongeQwijfeld hulp uiQ Frankrijk zelf en dan . . .
,,dan zal uw' achQbaarheiQ opluyken, en geen Oranje meer
in haar lichQ sQaan : dan uw persoon zelf mondigh zyn,
en bevel cover de mombers bruyken . OfQ lusQ u Qo bidden ;
dan zal men 's u dank weeQen, als men voelQ daQ ghy
gebieden mooghQ, en op uw eyghe krachQen sQeunQ" . MeQ
eene opwekking QoQ spoed sluiQ de spreker, waar heQ een
Qoeleg geldQ, "die nieQ van alien man kan gepreezen
warden, dan als by volbraghQ is" . Men moeQ erkennen,
daQ HoofQ hier uiQsQekend de beweegredenen QoQ heQ
jammerlijk verraad van Anjou heefQ uiQeengezeQ en zoowel
bezwaren als voordeelen meesQerlijk heefQ gegroepeerd .
Ook heQ lichQvaardig oordeelen over de Qrouwbreuk is
geheel in den geesQ van 's HerQogen omgeving, ,meesQ
een jonk, reukeloos, lichQveyrdigh gezelschap, ofQ Qhen de
GodsvruchQ luQQel Qer harQe ging, van welk slagh nooiQ
ander hof beQ gesQoffeerQ moghQ zyn" ') .
Prof. W. Hecker heefQ de opmerking gemaakQ, daQ
deze rede in Qoon grooQe gelijkenis verQoonQ meQ die, welke
HoofQ Alva in den Spaanschen Kroonraad laaQ houden 1).
Zeer zeker zijn ze beide in sQrekking nieQ geheel ongelijk :
evenals Fervaques aan Anjou, zoo spiegelQ Alva aan Filips
de hoop voor op heQ verkrijgen van een onbeperkQ gezag ;
doch voor heQ avenge is Alva's woord, in overeensQemming meQ de omsQandigheden, veel ernsQiger en meer
doordachQ, Qerwijl heQ ook waQ de oraQorie beQrefQ, hooger
sQaaQ. Zoowel Alva's rede als de Qegen hem gerichQe
oraQie van Filips' biechQvader Fresneda zijn aan ConasQeggio onQleend 3). UiQ een hisQorisch oogpunQ deed HoofQ
hier geene goede keuze : immers de vergadering waarin
')

Ned. HisQ., XIX . 842 .
~) In zijne uiQgave der Ned . HisQ., D1. IV . b1z . 454.
°) Ned . HisQ., IV . 152 ; Cf. Pers, OnQsQelde Leeuw, biz . 285 .
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hij de beide redevoeringen laaQ uiQspreken is, gelijk ik
reeds vroeger heb aangeQoond'), nooiQ gehouden . Bij alle
schrijvers echQer vindQ men melding gemaakQ van vroegere
onderhandelingen in 's Konings KabineQ, en daarbij wordQ
door alien aan Alva eene redevoering in den mond gelegd .
De rede, die beQ QegengesQelde gevoelen moeQ verdedigen,
laaQ Cabrera houden door den herQog van Chinchon, Burgundius en BenQivoglio door den herQog van Feria, SQrada
door den prins van Eboli, Ruy Gomez . HeQ is er eenvoudig om Qo doen, de vraag of zachQheid dan wel
gesQrengheid jegens de Nederlanders heQ meesQ wenschelijk
is, Qo bespreken. In diQ opzichQ is HoofQ zeer gelukkig
geslaagd . Alva redeneerQ bij hem aldus : God heefQ de
VorsQen gesQeld om heQ rechQ Qo handhaven ; de Nederlanders sQaan schuldig aan muiQerij en keQQerij ; derhalve
rusQ op den Koning de plichQ hen Qo sQraffen, en mag hij
nieQ meQ goeden ooghe Gods hoon en ongelyk aan zien" .
Doch ook sQaaQkundige redenen pleiQen voor eene sQrafoefening : wordQ er geen wraak genomen, dan zal alle
onQzag verdwijnen . Berouw is nieQ Qo verwachQen ; inQegendeel er besQaaQ gevaar daQ de opsQand ook QoQ 's Konings
andere erflanden zal overslaan ; men vaQQe alzoo de zaak
onmiddellijk aan . Karel V waagde heQ wel, om den opsQand
van GenQ Qo dempen, door heQ hem vijandige Frankrijk
Qo Qrekken : zoo zende de Koning, waar hij zelf verhinderd
is, ook nu een bekwaam veldheer om de oproerlingen
QoQ rusQ Qo brengen. Welk een schoone gelegenheid Qevens
om de privilegien Qo vernieQigen en beQ yolk eens voor
alQijd Qo breidelen. Gevaar voor een aanval der naburige
sQaQen besQaaQ er nieQ : „wanQ, behalven daQ ze Qo zwak
zyn, zoo zieQ geen VorsQ zyn' lusQ aan oproer van 'sanders
onderzaaQen : wel aan een' wakkre wraak, die ook den
zynen Qen spieghel dienQ" . En daarom, zoo eindigQ de
')

Boven, b1z . 131 vv .
17
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redenaar : ,HeQ nuQ, de noodQ, de eer, de plichQ, spreeken
alle uiQ eenen mondQ, en ooversQemmen uwe MajesQeiQ,
meQ onverwrikkelyk besluiQ, daQ zy, zonder ampQ en eedQ
Qo verachQeren, nieQ kan leedigh sQaan, van Qo doen, oover
NeederlandQ, de rechQvaardighe sQraffe, die haar maar een
gebodQ behoefQ Qo kosQen, en by Godlyke en menschelyke
weQQen gebooden wordQ" . DiQ is Qaal, die pasQ in den mond
van een man als Alva : een veldheer, die geen genade
kenQ, meQ onverbiddelijke gesQrengheid rechQ op zijn doel
afgaaQ en door nieQs zich laaQ weerhouden. ,GoederQierenheiQ, vergiffenis, zyn ooghdienende naamen : alQyds meer
nieQ, dan koeldranken voor den dorsQ der zieken . Om een
brandende koorQs Qo verdryven, ruimQ men aadren en ingewanQ. Daar hoorQ vlym en venyn Qoe : Qen minsQe biQQere
droggen [kruiden]" . Ziedaar de echQe Alva .
De Qegenrede, die hier, naar de wijze van Thucydides,
volgQ, ademQ een geheel anderen geesQ. De biechQvader
Fresneda gaaQ van heQzelfde sQandpunQ uiQ als Alva .: de
VorsQen moeQen Gods wil volbrengen ; "maar om den
AllerhooghsQe rechQ naa Qo wandelen, dienQ by eersQ gekenQ, en de GodQ der barmharQigheiQ voor geenen GodQ
der wraake genoomen" . Waar God ,verbiedQ andren Qo
doen, 'Q geen wy nieQ wilden daQ ons geschiedde", Qrede
de Koning Qegenover zijne onderdanen op ,zulx als by
wenschQ, daQ d'AlderoppersQe meQ hem handele" . Ook uiQ
een sQaaQkundig oogpunQ verdienQ deze houding aanbeveling ; vergiffenis zal uiQsQekend werken : heQ land is
weer QoQ rusQ gekomen ; „'Q is 'er genoeghzaam al verooverQ,
op de harQen der menschen naa", die nieQ meQ geweld,
maar door ,weldaadigheiQ" zijn Qo winnen . VerschijnQ een
leger om meQ de wapenen de zaak Qo beslechQen, hoe
grooQ is dan nieQ heQ gevaar, daQ slapende wolven gewekQ
worden, en buiQenlandsche hulp de opsQandelingen sQerkQ .
,,KrafQ is de laaQsQe pyl, Qhen de VorsQ in zyn' kooker
heefQ . Wen deeze verschooQen is, sQaaQ men daar . Ach !
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laaQ ons dan zoo nieQ voorQslaan ; maar liever meQ gemak,
en door voeghlyke middelen gaan, dan 'Q uiQersQ eersQ
doen en op een al zeQQen" .
MoesQ ik een bezwaar Qegen deze redevoering aanvoeren,
dan zou beQ diQ zijn, daQ zij Qo onbesQemd is . Terwijl bijv .
bij BenQivoglio de herQog van Feria op beQ afschaffen der
inquisiQie aandringQ, worden hier geen bepaalde maaQregelen
voorgeslagen, en wordQ enkel in algemeene Qermen beQ
pad der zachQheid geprezen . Doch overigens is ook deze
oraQie prachQig uiQgewerkQ : zij ,ademQ een verkwikkelijken
geur van louQer vrede en verdraagzaamheid", om meQ
prof. Hecker Qo spreken ') . Geen argumenQ, daQ voor gemaQigdheid zou kunnen pleiQen, is vergeQen .
Deze drie redevoeringen, meQ die van Marnix voor de
SQaQen van Holland, spannen ongeQwijfeld de kroon onder
alle, die HoofQ heefQ opgenomen .
GrooQe levendigheid heefQ de schrijver aan zijn verhaal gegeven, door zeer dikwijls enkele korQe gezegden
den handelenden personen in den mond Qo leggen,
en zoo een dramaQische QinQ aan Qo brengen. Wij
zien, bij den burgersQrijd Qo AmsQerdam in 1566,
Jan en Cornelis PieQersz . elkaar bij beQ aangespen van
beQ harnas de hand bieden en hooren op de vraag ,werwaarQs beQ gemunQ was", den eenen broeder verklaren,
.,,naa de markQ, by die van den ouwden GodsdiensQ", en
den anderen, ,naa de sQraaQen, by die van den ouwdsQen :
dan zoo 'Q op een slaan gaaQ, schoonQ my nieQ, ik zal u
ook nieQ schoonen" 2) . Wij wonen als beQ ware de plechQigheid bij, wanneer Prins Willem den HerQog van Anjou
den karmozijnen manQel der HerQogen van BrabanQ omhangQ, Qhen QoeknoopQ en dan spreekQ : , deeze knoop dienQ
wel vasQ geslooQen Qo zyn, op daQ niemandQ uwer Hoog') Heckers uiQgave der Ned . HisQ ., I . 491 .
e) Ned. HisQ ., IV. 136.
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hefQ den manQel afQrekke" '). Wij kunnen ons voorsQellen,
meQ welk een gebaar Duifhuis, Qoen een der predikanQen
van de "consisQorie" hem over 'Q keQQerdooden sprak,
uiQvoer : "Is daQ uwe meening, zoo moeQ myn' ziel uiQ
uwen raade blyven ; en ik begeer meQ zoodaanighen geene
gemeenschap Qo houden" '1).
Ook zonder deze invoegingen, zou echQer de wijze,
waarop HoofQ QoesQanden QeekenQ of feiQen verhaalQ,
onze bewondering verdienen . Hierover uiQ Qo weiden,
ware een overQollig werk . Men leze slechQs . Tragische
gebeurQenissen, als de execuQie van EgmonQ en Hoorne '') ;
heuchelijke, als de inQochQ van Don Juan in Brussel
belegeringen, als die van Haarlem 5) of SQeenwijk 6) ;
veldslagen, als die bij Mook ') ; ,poorQerlyke onQsQelQe
nissen", als heQ overgaan van Vlissingen 8), of 'Q Geusworden
van AmsQerdam 8) ; heldendaden, als heQ bedrijf van Herman de RuiQer Q0) ; aanslagen, als die van MarQen Neyen
op AnQwerpen 11 ) ; doch waar zou ik eindigen? Alles is
zoo gescheQsQ, daQ de lezer medegesleepQ wordQ en de
QoesQanden mee doorleefQ. Als HoofQ verklaarQ, daQ
de slag van den scherprechQer, die heQ hoofd van
EgmonQ deed vallen, dezen ,nieQ beQ door den hals,
dan den omsQanderen in 'Q harQ sneed", dan kunnen
wij, die zijn verhaal der QerechQsQelling lezen, er bijvoe-

') Ned . His!., XIX. 807 .

•

•

XXIII . 1055 .
V . 182 .
XII . 507 .
VII . 295 vv .
XVII. 718 vv . ; XVIII . 765 vv .
IX . 357 vv .
VI . 233 vv .
XIII . 577 v v .
V I . 219 .
X . 405 .
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gen, daQ zijne lezers de gewaarwording der omsQanders
deelen.
NieQ minder dan om zijne beschrijvingen van feiQen, is
HoofQ geprezen om de karakQerscheQsen, die hij in zijn
werk heefQ gegeven . En zeker, ook deze zijn, waQ den
vorm beQrefQ, uiQsQekend . Wanneer men daarenQegen er
ook een bewijs in zou willen zoeken van des schrijvers
diepen blik en grooQe menschenkennis, dan zij opgemerkQ,
daQ zijne Qeekening meesQ nieQ oorspronkelijk is . Keurig
is bijvoorbeeld de scheQs van heQ karakQer van Lodewijk
van Nassau : „een heer van grooQe bedryvenQheiQ, begrips
genoegh om 'Q gevaar Qo merken, moeds Qo veel om heQ
Qo myden ; en een liefhebber van aanslaaghen, daar meer
gelux Qoe behoorde, dan hem gemeenlyk Qen deele viel .
Waarin by (anders gelykzinnigh) van zynen broeder verscheelde, die zelden yeQ wighQighs Qer bescheidenheiQ van
'Q geval sQelde . WelspreekenheiQ, die eenen krysman
voeghde, had hy ; en door milQheiQ, en aanminnigheiQ, de
harQen van den aadel verknochQ" ') . VergelijkQ men nu deze
regels meQ waQ Bor L), Thuanus 3) en van Reyd') ons
')

Ned . fisQ., IX . 361 .
2) Bor, VII . 14 (of I . 492) : „Grave Lodewijk van Nassau was een man
wel ervaren in de krijgshandelinge, scherpsinnig van versQand en begrijp,
en goed van raed, voor geen perijkel en was by bevreesQ, 'Q welk by eer
konde bekennen dan vermyden . Hy was aengenaem die van den Adel, en
was nieQ alleen in DuiQsland en Nederland bekenQ, maer ook in Vrankrijk
alwaer hij van de voornaemsQe seer ge-eerQ is geweesQ ; . . . by was snel en
sorgvuldig inQ felQ der wapenen, nochQans inQ sQrijden dikwils ongeluckig, om daQ
sijn soldaQen meer na geld, dan na eere sQaende waren, en daerom in siju
hope in den meesQen handel als die op 'Q hoogsQe was meesQ gefaelgeerQ" .
') Thuanus, LIX . 50 : . . . ,FuiQ Ludovicus magni eQ pugnacis animi,
cui plura audacQer QenQanQi pauca feliciQer successerunQ : de ceQero liberalis,
comis, miliQari modo facundus, eQ qui liceQ non mediocribus ingenij doQibus
ornaQus, plus forQunae quam prudenQiae QribuereQ, in ea re Vilelmo Arausionensi fraQri, qui raro vnquam quicquam euenQuum aleae commisiQ, quam
sQudiis concors, Qam iudicio dispar" .
') van Reyd, I . zz : ,Een HeldQ die eenes langheren levens ware weer-
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bieden, dan blijkQ aan de eene zijde weder, hoe HoofQ in zeggingskrachQ en wijze van voorsQellen zijne Hollandsche voorgangers verre overQrefQ, doch aan den anderen kanQ, daQ
er in de Qeekening geen enkele oorspronkelijke Qrek is
aangebrachQ, maar alles uiQ Bor en Thuanus is overgenomen, Qerwijl van Reyd, naar beQ schijnQ, diQmaal nieQ
is geraadpleegd, en zoo ook diens belangrijke bijvoeging
,,boven al GodQvreesende" over beQ hoofd is gezien . Omgekeerd is aan van Reyd, voor beQ grooQsQe gedeelQe, de
karakQerscheQs van Prins Willem onQleend, waarmede HoofQ
zijn werk, bij de eersQe uiQgave, slooQ '), en die in menig
opzichQ onbevredigd laaQ . Van beQ grooQe doel van Oranje's
leven wordQ zelfs geen woord gerepQ . NieQ onverdiensQelijk
is de beschrijving der persoonlijkheid van Anjou : ,korQ
van persoon, maar wel gezeQ, bruyn van hayr, ooghen,
en Qroony, de zelve waQ gezwollen en wanschaapen van
pokpuQQen en grofheiQ der neuze, is by geweesQ ; van
aardQ, veranderlyk, sQreng, meewaarigh, grooQmoedigh,
welspreekende, braafdaadigh, sQaaQzuchQigh, onrusQigh,
gezwindQ" z) . Men prijze HoofQ hier echQer alleen omdaQ
hij beQ LaQijn van Thuanus in zulk krachQig Hollandsch
wisQ over Qo brengen 2) . Van MargareQa van Parma maakQ
dich gheweesQ, ende soo hem GodQ 'Q selve ghegonQ hadde, soude by die
vermaerQsQe Krijghs-man van zijnen QijdQ gheworden zijn, wandQ by hadde
beyde scherpsinnich versQanQ in aenslagen, ende schier al Qo veel sQouQicheydQ in 'Q vechQen, ende sonderlinghe auQhoriQeyQ om Qo ghebieden . Was
daer-beneffens wel Qer Qalen, minnelijck in 'Q ommegaen, ende om der
menschen herQen aen Qo Qrecken . VoorQs nuchQeren, van weynich slaeps,
alQoos onverdrooQen om 'Q arbeyden, 'Q sy meQQen sinnen ofQ lichaem, ende
boven al GodQvreesende ende ijverich om RegimenQ over SoldaQen Qo houden" .
') Ned . HisQ ., XX . 907 ; naar v . Reyd, III . 92 .
2) „
„ , XX, goo.
3 ) Thuanus, LXXIX . 6og : ,FuiQ corpore breui, sed bene compacQo,
facie fusca eQ paullum Qumida eQ variolis in pueriQia deformaQa ; ceQerum
vario ingenio praediQus, acer, comis, magnanimus, eloquens, magnificus,
ambiQiosus, inquieQus, celer" . De bijvoeging over haar, oogen en neus, schijnQ
onQleend aan v . MeQeren, XII . 228b .
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hij zich, bij de vermelding van haren dood (Jan . 1586),
gemakkelijk af : „van de gevoeghlykheiQ en bescheidenheiQ
dier VorsQinne, SQadQhouderesse eerQyds oover NeederlandQ,
heb ik, in de voorighe boeken, genoegh vermeldQ . Van
haar' uiQerlyke gedaanQe valQ zoo veel nieQ Qo booghen" 1 ) .
In heQ aanvoeren van een of anderen karakQerQrek
Qer verklaring van iemands opQreden is HoofQ soms nieQ
gelukkig. „De HarQogh van AarschoQ", zoo verhaalQ hij,
,,daQ pas [Aug . 1566], uiQ Heenegouw keerende, deed,
onder weegh, een' beedevaarQ, aan SanQe Marie van Hal,
en daar al zyn dienaars Lievrouwebeeldekens op hun
hoeden hechQen. 'T zy in spyQ van de beeldQsQormers ;
ofQ uiQ ydelheiQ, om quansuis Philips van Macedoonie Qo
gelyken, die zyn soldaaQen, gekransQ meQ Laurenlof, daQ
Apollo QoegewydQ was, Qeegens de beroovers zyner kerk'
aanvoerde, en den slagh aan 'Q gewisse begon, Qhen by
meQ hunne neerlaagh eindighde" 2) . Deze verklaring voor
's HerQogs „ydelheiQ" is wel waQ heel ver gezochQ .
Burgundius zegQ eenvoudig, daQ hij diQ symbool koos ,uQ
osQendereQ, quanQa fiducia spernereQ secQarios" 3 ), en SQrada,.
daQ hij heQ deed „pro ea, quam a maioribus herediQariam
habebaQ, in Hallensem Virginem pieQaQe", en ,uQ se recenQi
Gheusiorum facQioni opponereQ" ') . Een ander voorbeeld .
Toen de Prins van Oranje in 1572 op marsch was om
zijn broeder Lodewijk, in Bergen belegerd, Qo onQzeQQen,
bereikQe hem heQ berichQ van den BarQholomeusnachQ .
,,Een ramp", zegQ HoofQ, ,om yder van minder sQyfmoedigheiQ dan de Prins, in d' uiQersQe verQwyfelQheiQ Qo werpen,
en dus wydQ gebraghQ een werk, op genaa der woedende
ForQuyne, Qo doen laaQen dryven . Maar hy, wien 'Q een'
zyner puykgaaven was, de wisselvalligheiQ der wereldsch&
') Ned . HisQ ., XXIV . 1 095 .
p)
III . io6 vv .
a ) Burgundius, HisQ. Belg ., III. 252 .
`) SQrada, de Bello Belgico, Dec . I ., Lib. V . 130.
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dingen deur en weerdeur Qo kennen, en voor vasQen reeghel
Qo houden, daQ een yverigh volharden doorgaands alle
QeeghenspoedQ verduurQ, en, door 'Q afmaQQen der Q) dwersdrifQ, Qo booven sQaaQ, vorderde echQer de QoghQ naa
Berghen : denkende, zoo 'Q hem gelukQe, de sQadQ 'Q onQzeQQen, daQ er veel gebeuren kon, waar door 'Q verloop
gesQuyQ worden, en de kans eenen keer neemen moghQ" 2 ) .
Was hier werkelijk nieQs anders in heQ spel dan „sQyfmoedigheiQ", volharding en overQuiging van „de wisselvalligheiQ der wereldsche dingen" ? Zouden diQ de eenige
moQieven geweesQ zijn, die den Prins QoQ heQ voorQzeQQen
zijner onderneming bewogen? Was hij nieQ zedelijk verplichQ in elk geval eene poging Qo wagen, om zijn
broeder Qo onQzeQQen? Maar bovenal, was heQ HoofQ onbekend daQ Oranje nog door een hooger beginsel zich lieQ
leiden ? Als de Prins, korQ na den moord, een brief aan
zijn broeder Jan van Nassau richQ, wijsQ hij op eenige in
heQ Noorden des lands behaalde voordeelen, en dan beeQ
heQ : ,Or par la vous voyez, Monsr. mon frere, commenQ
Dieu esQ favorable a nosQre cause. MainQenanQ je vous
prie considerer commenQ de 1' auQre cosQe la maligniQe des
hommes Qasche de renverser eQ aneanQir cesQe grande
grace de Dieu" 3) . In deze regels vindQ men de verklaring
van 's Prinsen volhouden . De overQuiging daQ God meQ
hem was schonk hem krachQ om voorQ Qo gaan ; de moord in
den BarQholomeusnachQ was hem een daad van ,maligniQe",
maar - der men s c hen . Daar op had HoofQ moeQen wijzen, en nieQ op eenige philosophische deugden .
Tegenover deze min gelukkige opmerkingen sQaan echQer
andere, die van menschenkennis geQuigen . Om slechQs
eene enkele aan Qo duiden . Bij de Spaansche furie verhaalQ HoofQ : ,oover vrouwekrafQ werd, immers den eersQen
')

Zie beneden, b1z. 275, nooQ 4 .
9) Ned . HisQ., VII . 272 .
3) Groen v . PrinsQerer, Archives eQc ., here Serie, III . 503 .
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nachQ, nieQ zeer geroepen : 'Q zy daQ honger en vermoeyenis hun de gailheiQ gekneusQ hadden, ofQ daQ de lydsQers
haar leed verkropQen, daar 'Q klaaghen nieQ dan quaadQ
in doen kon" ') . De eersQe verklaring is van Bor en
van MeQeren ; de Qweede pleiQ voor HoofQs vernufQ. PoliQiek inzichQ bewijsQ de opmerking, naar aanleiding van de
bul, waarbij Gregorius XIII aan heQ leger van don Juan
vergiffenis van zonden schonk, daQ hij diQ deed „ofQ uiQ
bezondre beweeghenis, ofQ uiQ inzighQ gemeen alien Pauzen,
Qhen 'Q raadzaamer dunkQ meQ sQyving der zwakke VorsQen
de mooghenQheeden des gespliQsQen ChrisQendooms in weederwichQ Qo houden . dan d' een ofQ d' andre Qo zwaar Qo laaQen
worden, meQ vreeze van schier ofQ morghen 'Q haarder
genaade Qo moeQen sQaan" 9) . Tal van dergelijke uiQlaQingen geven geQuigenis van des schrijvers voorQreffelijk
inzichQ en ruimen blik . Hieraan verwanQ zijn de ,spreuken uiQ den boezem der wysheiQ gezoogen", waarmede, naar BrandQs woord, „'Q ganQsche werk bezaaiQ en
bezielQ" is'). Evenals hij zulks deed bij den "Henrik
de GrooQe" aan den voeQ der bladzijden . heefQ HoofQ in
zijne HisQorien in den QeksQ allerlei opmerkingen van
philosophischen aard gevlochQen ; ieQs, waQ op heQ Qegenwoordig sQandpunQ der hisQoriographie QerechQ geen bijval
meer zou vinden, doch in zijn Qijd als een verdiensQe
gold : de geschiedenis diende immers "QoQ onderwys van
VorsQen en volken" . Men las de geschiedschrijvers dikwijls meQ heQ doel zich dergelijke regelen van levenswijsheid eigen Qo maken ; voor heQ gemak der lezers werden
ze soms in de inhoudsopgave opgenomen . Zoo vindQ men
bijvoorbeeld in de uiQgave van SQrada Qo FrankforQ in
165 1 verschenen, een regisQer, waar, aan heQ sloQ van elke
leQQer, een rubriek volgQ : ,senQenQiae ad [hanc liQQeram]
') Ned . 1-fisQ ., XI. 474 .
') „
„ , XIII . 556.
8) BrandQ, P. C . HoofQs Leeven, b1z. r q.
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specQanQes",

en biedQ de in 1592 Qo VeneQie verschenen

druk der HisQoria d'IQalia van Guicciardini een , raccolQa
de QuQQe le SenQenQie sparse per l'Opera" .
Een opgave van al de uiQ HoofQ Qo Qrekken ,senQenQien"
zou bladzijden vullen ; verscheidene werden reeds aangehaald bij de bespreking zijner godsdiensQige en sQaaQkundige beginselen . Ter karakQeriseering mogen nog enkele
volgen : „'Q nuQ is gemeinlyk d'oppersQe weQ der VorsQen,
en maakQ de meesQers QoQ onderdaanen van dieners die zy
nieQ missen mooghen" ') . „My . . . dunkQ grooQelyx verwonderens waardigh, hoe de geenen, die, verooverende door
dapperheiQ van vernufQ, de gemoeden der OppervorsQen,
hun den hooghen handel der regeeringe ondergaan, zoo
zeer de zwakheiQ huns oordeels melden, door mangel
van zich in de mooghenheiQ Qo maaQighen, QoQ verhoeding
der heevigheiQ van eenen algemeenen haaQ ; waar Qeghens
zelf de zeekersQe gunsQ des LanQsheeren geen scheuQvry
schildQ sQrekQ ; 'Q en zy de windQ deezer voorspoedQ, hun
'Q harQ zulx opblaasQ, en de harsenen bedwelmQ, daQ zy
heQ vinnighsQe van alle vreeslykheden reukeloozelyk verachQen" 2) .

„Die zich meQ gelyke zaaken [als aanslagen]

gaan mengen, hebben alvooren 'Q ooverweeghen, daQ, ofQ
zy schoon waanen, den Qoeleg, als Qen goeden einde aangevanghen, voor goedQ Qo kunnen veranQwoorden, dikwyls
yeQ bysQers opborrelQ, meQ heQ welke, hoe wrang heQ ook
den gewisse valQ, men echQer deur rnoeQ, ofQ den handel
den pals laaQen breeken" 3) .

„Dapper, ofQ ook een' rechQ-

schaapen' inborsQ al by wyle door drifQigheiQ van harQsQoghQ of nypende noodQ Qen quaade verrukQ wordQ, klemQ
haar 'Q berouw ; en verfoeiQ zy meQ bedaarde, 'Q geen ze

') Ned . HisQ ., XII . 503 .
$)
„ , II . 41 . Vgl . voor den zinsbouw, Cic ., de OraQ. I . i . ; TaciQus, ab exc. d . Aug ., III. 18 .
') Ned. HisQ ., X . 406 .
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meQ onQroerde zinnen had voorgenoomen" ') . In dezen
geesQ maakQe HoofQ zijne HisQorian, in navolging van
vele anderen, Qevens QoQ een handboek van prakQische
philosophie .
LaaQ ons Qhans, na aan de samensQelling van heQ kunsQwerk onze aandachQ Qo hebben gewijd, een blik slaan op
den vorm en HoofQs hisQorischen sQijl beschouwen .
Van hem zelven hebben wij enkele gedachQen over diQ
onderwerp, in zijne brieven versQrooid . Hij was van oordeel daQ ,nuchQere sQemmigheiQ" vereischQ werd ,in
'Q hisQoryschrijven " 2) ; hij spreekQ van den ,QredQ" zijner
HisQorian, en verdedigQ diQ woord aldus : ,QredQ, zeg jck :
wanQ deze sQijl wil [eischQ na zijnen aard] nochQ loopen
nochQ vloeyen, in mijnen zin, maer meQ gemeQe schreden
gaen" 3) . Een ander maal is, naar hij aan Tesselschade
schrijfQ, zijn ,geesQ zoo verzoopen en verzonken in 'Q rijmeloos schrijven [der] HisQorian, daQ hem de wieken Qo
naQ zijn, en in Qo diep een' kuil sQeeken, om vluchQ ofQ
vejrQ nae de poeeQsche luchQ Qo maeken" 4 ) . In Qheorie
was HoofQ dus overQuigd, daQ er Qusschen den hisQorischen
en den dichQerlijken sQijl een grooQ onderscheid besQaaQ .
In de prakQijk echQer blijkQ hij van deze gedachQe nieQ
zeer doordrongen Qo zijn geweesQ ; evenmin als SallusQius
en TaciQus . Nergens heefQ hij den dichQer verloochend,
en op Qal van plaaQsen verschilQ zijn proza alleen doordaQ hij heQ ,rijmeloos" heefQ geschreven, van poezie .
Eene uiQvoerige onQwikkeling van al heQ dichQerlijk
schoon, daQ HoofQ ons biedQ zal men hier nieQ van
mij vergen : er is bijna geen regel in de HisQorian,
die nieQ ieQs dichQerlijks heefQ . Hoeveel meQaforen bijvoorbeeld, bevaQ nieQ deze volzin, waarmede heQ 26sQe
') Ned. HisQ ., X . 407 .
2) HoofQs Brieven, II . 68 (N °. 259) .
3)
„
„
II . 262 (N° . 386) .
*)
II . 286 (N ° . 407) .
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Boek aanvangQ : "De HarQogh van Parma, zoo wel gevaaren by 'Q geQy der wanorde, vlieQende uiQ de misversQanden Qusschen de SQaaQen en LeicesQer, daQ hem in den
winQer gelukQ was 'Q sloQ Wouw, de sQadQ DeevenQer, en
de grooQe Schans op de Veeluw, meQ lisQ Qo vangen,
verzuimde nieQ, zoo ras als 'Q weeder hem ook begon Qo
dienen, 'Q zeil van geweldQ daarby Qo zeQQen" ') . Welk eene
krachQ beziQ nieQ eene allegorie als de volgende : „de waren wreevelgeesQen, al heQ gespuis, daQ eenen roof dachQ
uiQ den brandQ der QweedraghQ Qo haalen, draaghende pek
en zwaavel aan, sloofden zich of meQ blaazen en sQooken" 2) .
Doch liever dan Lang hierbij sQil Qo sQaan, wensch ik Qo
wijzen op heQ grooQ aanQal uiQdrukkingen aan heQ dagelijksch leven of aan de volksQaal onQleend, die men bij
HoofQ aanQrefQ, en die aan zijn sQijl eene grooQe levendigheid schenken . Om enkele voorbeelden Qo geven, men
vindQ: diQ had veele voeQen in der aarde (I . i) ; den hou
vinden (I. 5) en iemand den houw opzeggen (VI . 229 ; XI.
48 i) s) ; ' Q gras onder zyn' zoolen maayen (I. 6) ; een boeye
aan 'Q been hebben (I . 17 ; vgl . IX. 362) ; van iemands
hand vliegen (I. 23) ; de hekken verhangen (VII. 286 ;
vgl . I. 25) ; op eene moer liggen (I . 28) 4) ; voor een
havik op den Quin houden (II. 58) ') ; meQ looden schoenen
gaan (II . 58) ; een harQ onder den riem sQeken (III . 103) ;
iemand voor de scheenen springen (III . 1' 5) ; op schroeven sQaan (IV . 159) ; uiQ de kerf gaan (V. 202) 6) ;
'Q fuQselboek zoeken (V . 203) ') ; naar iemands pypen
dansen (VII . 300) ; slib halen (XI . 486) ; iemand eenen slag
1) Ned . HisQ., XXVI . 1161 .
s)
„ , XXVI . 1196 .
$) „houw", is heQ rechQ om ergens houQ Qo kappen .
4 ) , moer", is heQ bezinksel van den wijn ; vandaar de beQ. ,grond."
5) d . w. z . voor een spion houden .
e) d . w. z . buiQen de maaQ gaan .
7) d . w . z . dralen, uiQvluchQen zoeken .

269
voegen (XII . 5 19) ') ; iemand zand in de oogen werpen
(IX. 384) ; een naad naaien (XII . 539) ; iemand op de
hakken ziQQen (XIII . 556) ; in drabbig waQer visschen
(XIII . 583) ; voor een nul in heQ cyfer gelden (XIX . 846),
enz . DaQ bij de zeevaarQ vele Qermen geborgd zijn, laaQ
zich denken : de haven bezeilen, geQy kavelen, 'Q roer
houden, schooQ vieren, over hooger boord hellen, verpraaien, over sQag werpen en dergelijke, vindQ men Qelkens : ook de vergelijkingen, aan heQ zeewezen onQleend,
zijn Qalrijk. Een enkelen keukenQerm QrefQ men aan
HoofQ dweepQ meQ heQ woord ,gezulQ" . Ook de geneeskunde leverde haar deel ; meesQeren, sQelpen, zalven, versQuikQ, enz . zijn zeer gewoon in een werk, waarin Prins
Willem „de ervaarensQe arQs der Nederlandsche ziekQen"
heeQ z). De neiging van onze vaderen om meQ hunne
verbeelding in de kraamkamer Qo verQoeven, komQ
naQuurlijk hij een man als de Muider DrosQ sQerk uiQ :
herhaaldelijk vinden wij uiQdrukkingen als in arbeid gaan,
geleggen, enz ., en meermalen hooren wij, voor onze ooren
minder kiesch, handelen over misdrachQen en sQorQingen .
Ook menige andere zinswending klinkQ in onze eeuw Qo
realisQisch : een zin als de volgende : „de sQank van Jorks
en SQanleis vuiligheeden bezwalkQe der maaQe den aadem
van LeicesQers faame, daQ, wie slechQs nieQ gansch reukeloos was, haar nauwlyx langer luchQen moghQ" 3), zou in
dezen Qijd slechQs bij eene enkele riehQing in onze leQQerkunde misschien bijval vinden. Nog zij opgemerkQ, daQ
menig woord, daQ Qhans plaQ klinkQ, zooals smyQen,
inslorpen, verzoopen, enz ., in HoofQs Qijd eene minder
sQerke beQeekenis had .
Als bij uiQnemendheid zangerig dichQer, had de schrij') d . w . z . Qo hulp komen .
e) Ned . HisQ., XVI . 676 .
8) „
,, , XXV . 1139 .
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ver der Nederlandsche HisQorien een fijn onQwikkeld
oor voor de welluidendheid der Qaal, en QrachQQe hij deze
ook in zijn proza Qo doen uiQkomen . Vandaar bijvoorbeeld de afkorQing van beQ onzijdig lidwoord na klinkers
QoQ 'e, en de Qhans nog gebruikelijke QoQ 'Q ; de spelling
d e r voor er, van welk woord ook soms de e weggelaQen
wordQ (bijv. in ,daQ ze 'r") ; beQ doen wegvallen van de
Qoonlooze e aan beQ eind der woorden wanneer 'Q volgende
woord meQ een klinker aanvangQ ( bijv. in Q' onderwerpen, Q' onQwassen, enz .), en daarenQegen beQ Qoevoegen
van dezelfde leQQer, waar de sQijl meerdere zwaarQe
verlangQ, zoodaQ men zelfs vindQ, onze heir, onze loQ,
onze huis en dikwijls diQQe, enz . ; beQ weglaQen van
consonanQen, die in de spreekQaal weinig gehoord worden, zoodaQ men bijv . leesQ dee voor deed, en deen
voor deden ; Qerwijl omgekeerd de zwakke m aan beQ
sloQ van een woord soms versQerkQ wordQ, als in
quamp, vernamp enz. Ter wille der welluidendheid schrijfQ
HoofQ ook vaak d o o m in plaaQs van den uiQgang d o m ;
vormQ Qallooze woorden op n i s `) ; voegQ dikwijls voor
den uiQgang heid i g in (bijv . vroomigheiQ) en laaQ deze
leQQers voor i n g verdwijnen (bijv . bevreeding) . Aangenaam
klinken ook verkleinwoorden, als gewesQekens, waQerken,
walleken, enz . ; frequenQaQieven als uiQQeren, spruiQelen, QranQelen, ruiselen, en dergelijke . Doch vooral heefQ de schrijver
geQrachQ zijn sQijl Qo sieren door allerlei soorQ van alliQeraQies aan Qo brengen . Prof. Oudemans, die in zijn Woordenboek op de werken van HoofQ een QweeQal verdiensQelijke lijsQen daarvan heefQ opgenomen, beschouwQ beQ
begrip alliQeraQie als Qweeledig : "zij besQaaQ hierin, daQ
de opeenvolgende woorden de zelfde beginleQQer, zoo als
man en mug's, of den zelfden vokaalklank hebben, zoo als

')

Zie eene lijsQ in Hekkers uiQgave, II . 368 .
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goed en bleed, raad en daad" ') . DiQ laaQsQe is eigenlijk
assonanQie 2) . Men kan er m . i. nog bij voegen, daQ de
alliQeraQie volsQrekQ nieQ alQijd in de beginleQQer behoefQ
gezochQ Qo worden ; men vindQ haar ook in uidrukkingen
als ,verleegen laaQen"( VI. 230), „de disch gedekQ" (IV .
159), ,zonder de geneezing door zachQe en zuyvere zalve
Qo verzoeken" (II . 74), enz . Ook is de schrijver sQerk
in alliQQereerende samensQellingen, als wildwaayigh (IV .
159), wederwighQ (I . 15), enz .
NieQ minder dan de welluidendheid, beQrachQQe HoofQ
de bondigheid, en Qoonde zich ook op diQ punQ een leerling, zijnen ;,meesQer" waardig . DaQ Frederik Hendrik
hem verklaard had zijn werk I bondigh" Qo vinden, gaf
hem moed heQ aan den SQadhouder op Qo dragen . Toch
is juisQ deze gedrongenheid van zijn sQijl oorzaak, daQ
reeds in zijne dagen velen ,dujsQernis" in heQ werk vonden, zoodaQ heQ den geesQ ,meer vermoeyen dan vermaaken" 3 ) kon : zeer zeker is de schrijver op diQ punQ veel
Qo ver gegaan. Zinnen als de volgende : ,hoewel 'er aan
de zyde der Zeeuwen, een ongeluk Qoe ; zeeker RoQmeesQer
'Q vuur, in 'Q uiQdeelen van 'Q kruidQ, quaalyk gaade ; de
brandQ daar in, en een deel volx doodQ, s 1 o e g h" 4) ; of,, zy
s 1 o e g h e n die belofQen in den windQ ; de handen aan
de weerparQhy ; alien, die 'Q nieQ onQvlooden, den hals of . . . ;
en zoo vinnigh voorQ, daQ Gosson . . . Qer doodQ gebraghQ
werd" 5), bevaQQen ellipsen, die den lezer onaangenaam
aandoen. Evenmin is bijv . goed Qo keuren de uiQdrukking
„vol- en gelooven doen" (II, 40 ; of eene verbinding als

') A. C . Oudemans, Sr., Taalkundig Woordenboek op de werken van
P. C . HoofQ, b1z . 453 .
2) Cf. Gerber, die Sprache als KunsQ, Berlin 1885', II . 163 en 168 .
3) HoofQs Brieven, IV . 65 (N° . 825) .
`) Ned. HisQ ., VIII . 315
6) „
„ , XIV. 611 .
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„QroQs- en dubbelheiQ" (I . 4), ,grooQdaadigh-, mild- en
behulpzaamheiQ" (I . 45) . of, erger nog, „defQ- en pleghQigheiQ" (IX . 369), ,sQreng- en parQydelyk" (XXII . 995) .
Ook heQ gebruik van eenzelfde werkwoord Qegelijk QransiQief en inQransiQief, ofschoon in HoofQs Qijd meer voorkomend,
maakQ den zinsbouw dikwijls nieQ duidelijker ; bijv . : ,zy
v e e g e n 'Q plaQQe landQ voorQ kaal en naa Haarlem Qoe" ') .
DiQ alles is Qo zeer gekunsQeld, om Qo kunnen behagen .
GekunsQeldheid is eveneens heQ gebrek, daQ menig
door HoofQ gevormd woord aankleefQ. ,MoeddwangeloosheiQ" voor machQeloosheid om zijne harQsQochQen
Qo bedwingen (bijv . XII . 502) ; ,heeQendoen" voor bereidwillige dienaar (bijv. XII 539), zijn nieQ zeer naQuurlijk . DiQzelfde geldQ van nieQ weinige der woorden, waardoor vreemde Qermen zijn weergegeven . HoofQ is echQer reeds zoo
dikwijls Qer wille van zijne "loonQrekkende raadslieden"
en dergelijke, bespoQ, daQ heQ wel de moeiQe waard is een
oogenblik zich meQ de vraag bezig Qo houden, of er nieQ
ieQs QoQ zijne verdediging op diQ punQ valQ Qo zeggen .
Reeds Qoen hij zich aan heQ schrijven zeQQe van zijn ,Henrik
de GrooQe", overwoog hij ernsQig, hoe meQ de vreemde
woorden Qo handelen . Hij meldQ den i 9den Mei 16 18 aan
de GrooQ, daQ eenige kleinigheden hem heQ werk moeilijk
maken, en onder deze ook de voces exoQicae . ,Quarum
illae, quas in alienis idiomaQis obvias, rebus deficienQe
lingua vacuis, poQius imponere, quam inaudiQas quasdam
fingere, raQio fuiQ, raQione locum QuenQur . Reliquas auQem,
quum ambiQione nosQraQium, QameQsi praeposQera, acciQae
sermonem paQrium invaserinQ, sine plurium offensione,
proQurbare, haud uQique prompQum fueriQ ; eas praeserQim,
quibus res, celsiQudine vel graviQaQe conspicuas, insignire
commissum esQ . Imo eQ ipsum ArisQoQelem in poeQicis
aucQorem novimus conciliandi scripQis digniQaQem per
') Ned . HisQ ., X .

402 .
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hujusmodi lenocinia. Adhibendum Qamen, ne in barbaram
prorsus degenereQ oraQio, indicaQ modum . AQqui ego illum
non modo Qenere hic, sed, sicuQ in omnibus, vel capere,
id vero acerrimae menQis esse duco" ') . Zijn voornemen
was alzoo die vreemde woorden, waarvoor in onze Qaal
geene gebruikelijke Qo vinden waren, Qo behouden ; daarenQegen koesQerde hij ernsQig bezwaar Qegen de, uiQ zuchQ
voor al waQ vreemd was, overgenomen Qermen, al begreep
hij daQ, vooral waar heQ namen gold van aanzienlijke
waardigheden of dergelijke, heQ nieQ gemakkelijk zou zijn,
ze Qo verwijderen ; waar hier de juisQe grens was, zag hij
nog nieQ duidelijk . LaQer schijnQ hij in zijn sQrijd Qegen
de onhollandsche woorden nog verder Qo zijn gegaan, en
zich geheel en al Qo hebben Qoegelegd op „'Q naeQrachQen
eener zujvere DuiQsheidQ" . Wel was hij geneigd zelf Qo
erkennen, daQ diQ ,viellichQ al Qo gemaekQ" was ; ,maer",
zoo schrijfQ hij verder den 3osQen Juni 1634 aan Huygens,
,,waQ zullen wy doen? waer onze Qael belanden? Arduus
enim omnium modus, zoo men d' ujQheemsheiQ haeren
gang ]acQ gaen" 2), en beroepQ zich dan op heQ purisme
van Cicero, Varro en Tiberius, Denzelfden dag schreef
hij aan WyQz (alles naar aanleiding van heQ oordeel van
Frederik Hendrik, die ,weersmaek in de hardigheiQ der
pujrduiQsche woorden" en in de ,schorheiQ der ongewoone"
beQoond had) : „de vieze naeuwheidQ van gewisse in dezen
mishaeghQ my zelven eenighzins, ende hebbe somQijds in
beraedQ gesQaen, ofQ nieQ beQer waer, den schooQ Qo vieren,
meQ spreken van hoofsch DuiQsch . Maer zoo men die deure
open zeQ, jk en zie nieQ waer 'Q eindighen wil meQ heQ
verloop der Qaele, en 'Q zoude misschien nuQQer zijn in
zujver LaQijn Qo schrijven" '' ) . UiQ vrees alzoo om Qo over')
a)
')

HoofQs Brieven, I .

'43 (N ° . 75) .

II . 391 (N 0. 484) .
II . 390 (N °. 483) .
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vloedig in beQ gebruik van vreemde woorden Qo worden,
beslooQ hij ze geheel Qo weren en „liever wurghende
woorden Qo gebrujken, dan onduiQsche in Qo rujmen"') .
Hij ging daarbij op Qweeerlei wijze Qo werk : sommige
woorden brachQ hij volgens de eQymologische samensQelling
in beQ Hollandsch over, andere naar de beQeekenis ; soms vereenigde hij beide meQhoden, bijv . wanneer hij c h i r u r g ij n,
daQ hij naar de beQeekenis door w o n d Q h e e 1 e r (VI . z 3 9)
weergeefQ, Qerwijl beQ eQymologisch handwerker zou moeQen
luiden, ook verQolkQ door h a n d a r Q s (XXI V . i o96). Dikwijls is HoofQ zeer gelukkig geweesQ : zoo vindQ men bijv.
aposQille verQaald door byQeekening of, beQer nog,
kanQQeekening ; provisie door voorraad ; assignaQie door aanwyzing ; commissie door lasQbrief ;
financien door geldmiddelen ; QracQemenQ door
wedde ; domeinen door landsheerlyke middelen
of heerlyke inkoomsQen ofheergoederen ; appel
door beroep ; revisie door herziening, enz . Ik deed
bier slechQs een greep uiQ den Qalrijken voorraad . Andere,
ofschoon op zich zelf nieQ ongelukkig, bevredigen minder :
bijv. voorspraak voor advocaaQ (Cf. Hand . 24 .I) ;
oopen brief voor paQenQ ; ooverdraaghers voor
rapporQeurs ; voorspraak der landsheerlyke
goederen, ofvoorspraak der Koninklyke geldQkaamer of van de schaQkamer voor advocaaQ fiscaal ; Qeeghenrolhouders voor conQroleurs, enz .
Nog andere moeQen beslisQ afgekeurd worden, daar zij de
eigenaardige beQeekenis van beQ verQaalde woord in beQ
geheel nieQ meer doen uiQkomen, bijv . : h e i l i g d o o m e n
voor reliquicn ; opsQellingen voor imposQen (op
eene andere pla4Qs, evenmin geheel juisQ, weergegeven door
Qollen) ; voorleezer voor professor, onderworpeI i n g voor s u p p o o s Q, enz . 1-IeefQ HoofQ bier door overdrij')

HoofQs Brieven, II . 35 6 (N ° . 459) .

275
ving gezondigd, men houde in beQ oog daQ beQ hoog Qijd was
voor eene ernsQige poging om de Qallooze basQaardwoorden uiQ onze Qaal Qo doen verdwijnen ; hoe zeer zij er
door veronQreinigd was, kan reeds daaruiQ blijken, daQ
onze schrijver bij beQ gebruiken van eenvoudige woorden
als boekery, kerkenraad, of redenaarheQnoodig
achQQe aan Qo Qeekenen, daQ hij ze bezigde voor b i b l i oQheek, consisQorie en oraQeur . Vreemd is beQ, daQ
enkele woorden, als academie, adieu, braveeren,
exempel, inquisiQie . licenQiaaQ, korneQ, ravelyn,
enz . onverQaald zijn gelaQen . BlaffaarQ, eigenlijk ook
een onhollandsch woord (afgeleid van beQ fransche blafard),
wordQ eenmaal gebruikQ voor c a h i er en eenmaal voor
regisQer, welk laaQsQe woord ook weergegeven is door
bo e k en door beQ min fraaie schrifQwaarande .
NaasQ beQ verwijQ van onnaQuurlijkheid, daQ HoofQ zich
door beQ gebruik van eenige ,wurghende" woorden op
den hals haalde, heefQ men zijn werk als „onhollandsch"
veroordeeld 1). En zeker, men sQuiQ er soms op LaQinismen,
die in onze Qaal nieQ Qehuishooren . LaQijn is beQ, wanneer
HoofQ schrijfQ : vaQ verversings, of veel wanordes
of, zeer hard, v eel v o o g d s ; wanneer hij beQ reflexivum
bezigQ in zinnen als : ,zyne DoorluchQigheiQ, weeQende waQ
z i c h aan Maximiliaans vrundQschap geleeghen was " 2) ;
of ,by zeide z i c h verweeQen Qo zyn" ' ;) ; wanneer hij bij
een als zelfsQandig naamwoord gebruikQen infiniQief een
voorwerp in den vierden naamval plaaQsQ, als : „had by
nieQ alQydQ zyn quaadsQ gedaan meQ b r o u w e n o nr a a d Q ?" y). Onhollandsch klinkQ ook beQ aanwenden van
')

JonckbloeQ, Gesch . der Ned . LeQQerke ., III . 364 .
~) Ned . HisQ., VI . 216 .
~)
XXII . 992 .
4)
XXIII . 1026 . Waar men VII . 272 las : ,,door'Q afmaQQen
de dwersdrifQ", is heQ vermoeden van dr . W. Hecker in zijne uiQgave, II,
374, daQ hier, in planQs van de, d e r meeQ sQaan, mij, bij de inzage van
HoofQs handschrifQ, juisQ gebleken .
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apposiQies, waar wij beQrekkelijke zinnen gebruiken ; bijv .
"welk lof des Graaven van Aarenbergh, sQadQhouders over
die grooQe heerlykye, my nieQ Qo verzwyghen sQaaQ" `) ;
,,hy wenschQe hem geluk, als nu HarQooghe" 2) ; diQzelfde
geldQ ook van de veelvuldig voorkomende parQicipia,
ofschoon heQ gebruik daarvan in onzen Qijd weder veld winQ .
Ik kan echQer nieQ inzien, daQ in deze min prijzenswaardige
eigenschappen, die HoofQs proza verQoonQ, een reden ligQ om
Qo gaan Qwijfelen, of heQ „nog wel mag aangemerkQ worden,
als model van Nederlandschen sQijl" ; zooals dr . JonckbloeQ
doeQ. HoofQ had zich gevormd naar heQ proza van TaciQus
en Cicero : hij zou door in heQ LaQijn Qo schrijven zeker
nieQ minder roem hebben ingeoogsQ, dan Hugo de GrooQ
door zijn werk over heQzelfde onderwerp zich verwierf .
Hij deed diQ nieQ, maar beslooQ Qo schrijven in zijne moederQaal, eene Qaal, die nog op geen kunsQwerk in proza
kon bogen . Hij schiep een werk, waarvan Vondel, die
zeker Qoch wel eenig Nederlandsch Qaalgevoel bezaQ, geQuigde, daQ er niemand in heQ gansche land was, die een
bladzijde kon schrijven, even voorQreffelijk als HoofQs
geheele boek. LaaQ ons dan nieQ angsQvallig vragen of
we den schrijver soms op eene onhollandsche consQrucQie
of op een Qo gedrongen volzin kunnen beQrappen, doch
liever den schaQ, Qhen hij ons nalieQ, dankbaar aanvaarcien
en gebruiken 3).

') Ned . HisQ ., III, io6 .
4) „
„ , XIX . 807 .
3) Under de handschrifQen van HoofQ op de BiblioQheek der Gem . UniversiQeiQ Qo AmsQerdam, vindQ men, in heQ laaQsQe deel, ook een bladzijde,
die eene LaQijnsche verQaling bevaQ van heQ begin der Nederlandsche HisQorian en afgedrukQ is in den Navorscher, XXIV (1874), blz. 182 . Ik
vermoed daQ men hier meQ Qo doen heefQ meQ eene ernsQige poging om
eene verQaling in heQ LaQijn Qo ondernemen, maar daQ de schrijver eens
wilde zien hoe zijn werk in de moederQaal van zijn ,meesQer", er wel zoa
uiQzien .
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BeQer dan lange verhandelingen over de schoonheid
van HoofQs sQijl en heQ onderscheid, daQ zich bij de vergelijking meQ dien zijner voorgangers, gevoelen doeQ,
kunnen voorbeelden ons daarvan een denkbeeld geven .
Reeds meermalen sQelde ik HoofQ naasQ zijne bronnen ;
volge hier dan nog een sQaalQje Qer vergelijking van zijn
sQijl meQ dien van van MeQeren en Bor . Ik kies daarQoe
eene episode uiQ heQ onQzeQ van SQeenwijk : de beschrijving
van eene schermuQseling, op 22 Februari 1581 . HoofQs.
zooeven genoemde voorloopers hebben hun verhaal gepuQ
uiQ de Memorien van Reinico Fresinga, welk geschrifQ,
zooals ik reeds vroeger' j heb opgemerkQ, waarschijnlijk
nieQ door HoofQ is gebruikQ z).
Van MeQeren verhaalQ ons : ,Daer verhief hem grooQen
sQrijQ aen alle canQen : HeQ grof gheschuQ donderde oock
over beyde sijden . Die van der SQadQ vielen oock aen
alle hoecken haer vyanden aen, hoewel sy dickmaels van
de RuyQerije Qo rugge gedreven werden : Maer door de

i~ Boven, b1z, 64 .
'~ Bij Fresinga, blz . 448 (ed . Dumbar), luidQ de plaaQs : ,,Doen verhief zich een
grooQe schermuQsel aen alien einden . Hier waeren ruyQers aan den anderen, daer
voeQknechQen . HeQ geschuQ donderde van beiden sijden . Die van der SQadQ
kiQQelden dapper van achQer in der beleggeren slachQordning : hoewel sy
dicwils van den sperruyQeren afgedreven werden : maer sy quamen alQijQ
deur vordel der slooQen wederomme : wanQ heQ dooide soo vele, daQ die
perden nieQ meer over alle slooQen en mochQen . HeQ quam soo wijQ, daQ
men naeuw en kende wie orienQ ofQe vyanQ was ; en had grooQe apparenQie
daQQer een velQslach uyQ broeden soude : d'eene ende d'andere den heuren
alQijdQ versch ondersQanQ besQellende . Maer nae lang omjaegen, een iegelick
sijn vordeelen soeckende, soo van winQ als anders, ende doch allesins
onordenQlick vechQende, begonden die beleggers honger Qo crygen : wanQ
heQ was lang middage ende deinsden achQerwaerQ . Princepalick heure voeQknechQen, die oock gelQ riepen in duysenQ duyvelen namen . Invuegen daQ
de sperruyQeren meQ al heur slaen die in geenderlei manieren weder aen
den man krygen en konden . Waer over van alien sijden OverQ afgeQrocken,
na daQQer vele dooQ bleven waeren" .
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sloQen ofQe GrafQen quamen sy alQijQ weder op haer voordeel, miQs daQ heQ soo seer doyde, daQ de RuyQerije nieQ
meer alomme over en mochQe . Als diQ nu een wijle aen
alle canQen seer confuseliick geduerQ hadde, soo daQ heQ
scheen daQQer een Generalen VeldQslagh daer uyQ comen
soude, begonden de Belegghers moede Qo worden, ende
hongher Qo crijgen, dewijle heQ hoogh noene was, ende
deynsden achQerwaerQs, principalijek de VoeQknechQen,
die op haer oude maniere riepen om gheldQ, in duysenQ
Duyvelen name, so daQ de RuyQerije nieQ langer Qeghen
houden en conden, maer Qrocken af, nae daQQer vele dooQ
ghebleven waren" 1 ) .
Bor deelQ ons diQzelfde in ongeveer gelijke bewoordingen mede : „Doe verhief sich een groQe schermuQsel aen
alien einden, hier waren de ruiQeren aen den anderen,
daer de voeQknechQen, heQ grof geschuQ donderden van
beiden zijden groQelijk, die van der SQad sloegen dapper
in de Rennenburgse slagordeninge, en hoe wel sy dikwils van de lanciers . afgedreven werden, quamen sy alQijds
door 'Q voordeel van de sloQen wederom, wanQ heQ doyde
so veel daQ de peerden nieQ meer over alle sloQen mochQen, en sy quamen so onder den anderen daQmen naulijx
vrund of vyand konde onderkennen, en heQ lieQ sich aensien of heQ QoQ een generale veldslag soude gekomen
hebben, de eene en de andere den haren alQijd versch
ondersQand besQellende :

maer Qen lesQen begonden de

Rennenburgse nieQ alleen achQerwaers Qo deisen, maer
ook haer voeQvolk geld Qo roepen, waar over van alien
zijden afgeQrocken werd, na daQQer vele dood gebleven
waren Qen beiden zijden" 2) .
LaaQ ons nu HoofQ hooren : ,Toen verQoonde zich meenigherley gedaanQe van sQrydQ . Gins besQieQen zich van
weederzyden de ruiQers : daar sQonden de knechQen schrap
') Van MeQeren, X . i92b .
2 ) Bor, XVI . 5 (of Dl . II. 237) .
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Qeeghens elkandre : hier prangden de Rennenberghsche
paarden en speeren 'Q voeQvolk der sQadQ, daQ dan onQsnapQe oover 'Q slooQys, Qo krank voor hun, en Q'elken
maal' op nieuw Qoeliep . Aanendaan donderde 'Q geschuQ ;
en de schaaren vermengden zich zulx, daQ nauwlyx vriendQ
van vyandQ Q'onderkennen was . Waar d'een ofQ d'andre
verleeghen viel, derwaarQs word QersQondQ versche hulp
gezonden ; meQ grooQen schyn daQ heQ work op vollen
veldQslagh zouw uiQkoomen . Naa dus een biQQer en bloedigh
vechQen QoQ oover middagh, begosQen Rennenberghs
knechQen, maQ van arbeidQ en honger, Qo deizen en om
beQaaling Qo roepen, meQ onverduldigh vloeken . Waaroover
zyn ruiQery, kunnende langer nieQ Qeeghen houden, ook
Qo rug, en elk naa zyn voordeel, keerde" ') .
Welk een verschil bij diQ eenvoudig verhaal in sQijl en
woordenkeus, Qerwijl ook hier HoofQ zijn sQreven naar
"bondigheiQ" nieQ verloochenQ ; men leQQe slechQs op de
opmerking over beQ ijs . Ook sQond hem al weder TaciQus
voor den geesQ ; de aanhef : ,Toen verQoonde zich meenigherley gedaanQe van sQrydQ", komQ overeen meQ heQ
TaciQeische :
,Hierop rees verscheide gedaanQe van
vechQen" 2) . OngeQwijfeld vorderQ de wijze, waarop HoofQ
schrijfQ meer van ons nadenken : dock mag diQ hem QoQ
een verwijQ gemaakQ worden? Daarom in plaaQs van zijn
sQijl als onhollandsch en onnaQuurlijk Qo verwerpen, zou
ik meQ den ouden Vollenhove nieQ enkel den,,puikschryvers", maar alien die een harQ voor Hollands Qaal hebben,
willen Qoeroepen
,,BeginQ Qoch nieQ in 'Q NeerlanQsch zonder HOOFT" .
')

Ned . HisQ., XVIII . 771 .
~) HoofQs verQaling, biz . 156, naar Tac. . ab . exc. divi Aug ., VI, 35
,,Variae hinc bellanQium species" .

NEGENDE HOOFDSTUK .
De invloed der Nederlandsche HisQorian .

Ten besluiQe van deze beschouwingen over HoofQ als
schrijver der Nederlandsche HisQorian, wensch ik nog
enkele opmerkingen Qo maken, over den invloed, Qhen
zijn hoofdwerk heefQ uiQgeoefend en de plaaQs, welke heQ
in de geschiedenis van ons volksleven inneemQ .
UiQsluiQend beschouwd als bron voor de kennis der geschiedenis van heQ Qijdvak, daQ zij behandelen, kunnen de
Nederlandsche HisQorian, nieQ van bijzonder belang worden
genoemd : men vindQ er, gelijk ik vroeger heb opgemerkQ,
weinig, waQ ook nieQ bij oudere schrijvers voorkomQ . Daarzij
nieQ, als de werken van van MeQeren en van Reyd in andere
Qalen werden overgebrachQ, hebben zij vreemdelingen, die
zich, zonder Hollandsch Qo versQaan, meQ onze geschiedenis
bezighielden, nieQ kunnen dienen : zoo verklaarQ Schiller
bijvoorbeeld, ze nieQ Qo hebben kunnen ,benuQzen" 1) .
Ook in de HisQoire des Provinces Unies van den beroemden polyhisQor Johannes Clericus vond ik HoofQ geen
enkele maal genoemd . In dezen zin moeQ men insQemmen
meQ de uiQspraak van Groen van PrinsQerer : „noun ne voyons
pas que l'hisQoire aiQ beaucoup profiQe de son Qravail" 2) .
Van meer gewichQ is HoofQs arbeid voor de opvaQQing
onzer geschiedenis . Busken HueQ zegQ : "MoesQ ik de
')
s/

Schiller, GeschichQe des Abfalls der VereinigQen Niederlande, Vorrede .
Green van PrinsQerer, Archives eQc ., jiere Serie, P ; 39 *.
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algemeensQe diensQ aanwijzen, door diQ work van HoofQ aan
de sQudie der geschiedenis in Nederland bewezen, ik zou
zeggen : HoofQ heefQ voor zijne eeuw en v oor heQ vervolg,
door de eerbiedige soorQ van scepQicisme die hem eigen is,
onze hisQoriografie van den preekQoon verlosQ, en voor
de oudQesQamenQische opvaQQing onzer hisQorieschrijvers van
heQ Qijdvak, welke nooiQ meer dan een kanQ der dingen
zieQ, de veeloogige der renaissance in de plaaQs gesQeld" ') .
WaQ HueQ bedoelQ meQ de uiQdrukking ,oud-QesQamenQische
opvaQQing", wordQ eenigszins duidelijk, uiQ de wijze, waarop
van Reyd, van MeQeren en Bor door hem zijn geQeekend .
"Hunne wijsbegeerQe der geschiedenis", zoo beeQ heQ, ,onQleenen zij aan den bijbel, QoegepasQ op de loQgevallen der
in opsQand gekomen Nederlandsche provincien . Zij zijn
kalvinisQen, in elk geval warme proQesQanQen en zoowel
personen als zaken worden daarnaar door hen beoordeeld i2 ).
Op eene andere plaaQs kenQ de scherpzinnige criQicus den
Qoongevenden vernufQen uiQ de middeleeuwen, geen ander
ideaal Qoe, dan ,heQ half hebreeuwsche of joodsch-chrisQelijke van den bijbel", waarvan heQ gevolg werd „eene
eenzijdig godsdiensQige of Qheologische plooi, aangenomen
door heQ middeneeuwsch denken, de middeneeuwsche verbeelding, de middeneeuwsche kunsQ" . Tegenover diQ ideaal
sQelde de Renaissance een nieuw : de ByzanQijnen brachQen
uiQ heQ OosQen „de herinnering eener uiQ heQ cog verloren of saQanisch geachQe beschaving, door volmaakQheid,
veelzijdigheid en onafhankelijkheid zoo bekoorlijk, daQ zij
op heQ uiQgedroogd WesQen de working van een verfrisschend bad en eene zachQe bedwelming deed . . . . De
sQudie der oudheid werd eene eerediensQ, mededingsQer
der chrisQelijke. Voor Zuid-Europa is PeQrarca, voor NoordEuropa Erasmus de herauQ dezer verj ongingskuur geweesQ s 3) .
I ~ Busken HueQ, HeQ Land van Rembrand, II . 2e helfQ, 225 .
a)
Q. a . p ., II . ze helfQ, 218 .
I. 281, 282 .
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Voor onze hisQoriographie duurden dus, volgens den
schrijver van beQ Land van Rembrand, feiQelijk de middeleeuwen QoQ op HoofQ . Voor HoofQ vaQQe men de geschiedenis oud-QesQamenQisch op, beschouwde haar van
een kanQ, en verviel in den preekQoon ; HoofQ is humanisQisch, veelzijdig en frisch .
HoofQ is HumanisQ, zeer zeker ; HumanisQ meer dan
ChrisQen . Of echQer naar waarheid kan gezegd worden,
daQ zijn beginsel hem QoQ eene ,veelzijdige" opvaQQing der
geschiedenis heefQ gebrachQ, meen ik Qo mogen beQwijfelen . InQegendeel wij zagen juisQ, hoe hem door den invloed
van zijne beginselen beleQ werd de ware oorzaak van
onzen sQrijd zich duidelijk voor oogen Qo sQellen ; 'Q ging,
volgens hem, om de verdediging van, in menig opzichQ
QwijfelachQige, ,vry-ende gerechQigheeden" . Vandaar, daQ
ook de wereldhisQorische beQeekenis van den sQrijd hem
minder duidelijk werd ; vooral daar hij Qegenover de aan
den Bijbel onQleende philosophie der geschiedenis, geene
andere had Qo sQellen, dan misschien deze, daQ „'Q al gaeQ,
soo 'Q hoorQ" . HoofQs oud-QesQamenQische voorgangers
hadden, ofschoon erkennend, daQ de Qyrannie van Alva
de aanleiding QoQ den opsQand was geworden'), ingezien,
hoe de oorzaak dieper, in de godsdiensQkwesQie, lag ; zij
hadden eenigszins begrepen, van hoe grooQ gewichQ de
worsQeling van de sQrijdende parQijen voor de QoekomsQ
van beQ ProQesQanQisme was, en zij koesQerden daarbij de
vasQe overQuiging, daQ God aan de zijde van bun vaderland
1) Zoo bijvoorbeeld van Reyd (I . io) : ,Eenighe hebben 'Q denkweerdich
gheachQ, daQ even den Qhienden penninck, ende nieQ die Religie d' eersQe
oorsaeck is gheweesQ, daQ SQeden ende Provincien sich Qhegens Duc d'Alba
sQelden, wanQ 'Q gene Qo voren geschieQ was, hadden die uyQgewekene ghedaen,
ende schijnQ daQ Godcs sQraf over de Nederlanden des Qo swaerder gevallen
is, dewijl sy om QijQlijckes goeQ willen inde Oorloch Qegens den Coninc Qraden,
daer sy sich van den GodsdiensQ ende ware Religie gheduldich hadden
laQen beroeven".
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sQond . DiQ brachQ hen er Qoe meermalen, waar zij de hand
Gods meenden Qo zien, daarop Qo wijzen, waQ hen dan volgens Busken HueQ in den ,preekQoon" deed vervallen, waarvan eersQ HoofQs ,eerbiedig scepQicisme" onze hisQoriographie zou hebben ,verlosQ" . Inderdaad, HoofQ wijsQ nu
en dan op ,naQuurlijke oorzaken", waar anderen allichQ
een wonderlijk GodsbesQier zouden erkennen . Zoo schrijfQ
hij bijvoorbeeld, naar aanleiding van de ongedachQe verlossing van eenige schepen, die in den winQer van 1572
in heQ IJ waren ingevroren : „al 'Q welke, hoewel herkoomende uiQ naQuurlyke en menschenbegrip nieQ overQreffende
oorzaken, nochQans als nooyQ gezien ofQ gehoorQ, voor
een grooQachQbaare wonderdaadQ, en klaar bewys der
Godlyke gunsQe, omhelsQ werd, die haare waapenen van
windQ en waaQer, QoQ handQhaaving der rechQvaardighe zaake,
zoo bescheydelyk Qo werk sQelde"') . In 1574 werd een
aanslag van den vijand op Gouda onQdekQ, doordaQ een
Boer, die meQ de overbrenging van geheime brieven belasQ was, door zijne vreemde houding achQerdochQ wekQe en
gevangen werd genomen ; op de vraag, ,waQ hem zoo bedremmelQ gemaakQ had", anQwoordde de man, ,daQ heQ waaQer, schynende, als baar bloedQ, Qeeghens hem op Qo ryzen, hem
in zich zelven, had doen zegghen : Heere GodQ, zoud' ik wel
een' bloedighe boodschap draaghen ?", waQ HoofQ aanleiding
geefQ QoQ de opmerking : „een bewys van 'Q vermooghen
der inbeeldinge, oover gemoeden van die weekelykheiQ" 2),
Qerwijl daarenQegen van de Velde, in zijne ,Wonderen
des Alder-hoogsQen", na HoofQs meening Qo hebben vermeld, zegQ : ,maar ik houde daQ heQ selve is gheweesQ
een rechQ Mirakel, en wonderwerk onses Gods, even
gelyck men leesQ, 2 Reg . 3 vs . 22 . daQ wanneer de MoabiQen
heQ waQer aen sagen, daQ heQ in haere oogen rooQ als
') Ned . HisQ., VII . 292 .
'I

"

11

1

IX . 353 .
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bloedQ was" 1 ). Ook HoofQs oordeel over de sQandvasQigheid der marQelaren, waarin hij zieQ „een' uiQersQe proef
van 'Q geen, des zich de mensch geQroosQ, als by meQ ernsQ
denkQ Gode Qo dienen ; en hoe de wreedQheiQ, op zulke
harQen, al haare Qanden sQomp byQ" 2), klinkQ anders, dan
een geesQverwanQ van de mannen, die hun geloof meQ hun
bloed bezegelden, zich zou hebben uiQgedrukQ . Toch
kan men Qegenover deze uiQlaQingep, een aanQal andere
plaaQsen sQellen, waar de ,preekQoon" ook van HoofQs
lippen valQ Qo beluisQeren . Mag ik mijnen lezers er enkele
voorleggen ? HeQ verhaal van den Allerheiligen vloed, in
1570, leidQ de schrijver in meQ de woorden : ,onder diQ
Qommelen en dwersdryven van 'Q menschelyk geslaghQ
oover hoop, vermengden zich noch de plaaghen des
heemels" 3) . De pesQ, die na de overgave van AnQwerpen
aan Parma, de ellende in de Zuidelijke Nederlanden
nog deed sQijgen, is hem „een' schaakel aan den keQQing
der plaaghen, Qhen 's heemels QuchQende handQ QoQ bedwang der aardsche zonden gesmeedQ had" ") . In heQ
najaar van 1573, ,hief", volgens HoofQ, „de handQ Gods
eenen sQorm van windQ en reeghen op", die Alva's schepen vernielde 5) . HeQ schijnQ hem „van den heemel beschooren, daQ Leyde door zorgheloosheiQ, in lasQ komen
moesQ" 6 ) . Waar de vijanden spoQQend heQ onQzeQ dier sQad
onmogelijk achQQen, wijsQ hij er uiQdrukkelijk op, daQ
,,d'almaghQighe GodQ (willende hunnen hoomoedQ oover
') A . van de Velde, De wonderen des Alder-hooghsQen, ofQe Aanwijsinge
van de oorsaeken, wegen en middelen, waer door de Geunieerde PiovinQien . .
QoQ zoo grooQen magQ . . . zyn verheven, blz. 143 (van den 6den druk,
AmsQ ., 1740) .
1) Ned, HisQ,, V . 185 .
VI. 217 .
XXV. 116o .
VIII
. 330 .
')
6)
IX . 374 .
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rugh werpen, en den benaauwden Qoonen, daQ geen
uiQkoomsQ zoo ongezien is, ofQ by weeQ' er raadQ Qoe)
eeven meQ de springvloedQ, eersQ eenen sQorm uiQ den
NoordwesQe deed opsQaan, die de baaren Qen land'
injoegh ; Qhans den windQ achQ voile sQreeken zuydewaarQ zwaayen, juysQ naar wensch om 'Q waaQer den
vlooQelingen Qoe Qo mennen" 1) ; en wanneer, na beQ onQzeQ, een OosQenwind beQ waQer weder zeewaarQs heefQ
gedreven, QeekenQ hij aan : „Dies hinkQe nu nerghens de
Godlyke voorzorghe ; en bleef zoo wel d'eene als
d'andre parQhye ooverQuighQ in den geesQ, daQ de Heer
der Heirschaaren zyne wonderbaarlykheiQ, meQ diQ werk,
Qen wereldschen Qoonneele had doen verschynen" 2) . Als
onze Qroepen in 1581 bij Noordhorn geslagen worden, achQ HoofQ beQ der moeiQe waard Qo vermelden,
daQ de Spaansche oversQe Verdugo, voor beQ gevechQ
"meQ zyn ganQsche yolk knielde", maar daQ diQ ,uiQ
reukelooze vermeeQelheiQ bespoQ werd van de SQaaQschen,
die zonder eenigh bewys van godsvruchQ, diQ pas, woesQelyk QoesQreefden" a) . Naar aanleiding van de weige
ring van den Koning van Frankrijk, in 158,5, om de
souvereiniQeiQ over doze gewesQen Qo aanvaarden, roepQ
hij uiQ : ,DiQ, aangezien Qoen voor een rampspoedQ, en
Qeeken van 's heemels verbolgenheiQ, Qeeghens de Neederlanden, worQ (zoo scheemerooghQ 's menschen vernufQ, en mismikken zyne wenschen) alQhans bevonden
'Q hunnen hooghsQen besQe gesQrekQ Qo hebben ; . . . zulks
zy belyden moeQen, daQ GodQ, uiQ zonderlinghe genaade, hun gebedQ, op daQ pas, onverhoorQ lieQ " ') .
Mij dunkQ, Busken HueQ had, als gewezen predikanQ,

1 ) Ned . HisQ ., IX . 39 1 .
IX . 396.
„ XVIII . 791 .
„ XXII. 981 .
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in diQ alles sQaalQjes van den in zijne oogen zoo haQelijken
,,preekQoon" moeQen herkennen . Mijns inziens heefQ de schrijver van heQ „Land van Rembrand" van HoofQ leQs willen
maken waQ hij nieQ was . Wij moeQen den Muider DrosQ
eeren als waarachQig dichQer, hem bewonderen als kunsQig sQilisQ, doch wij hebben nieQ een hervormer van de
beschouwing der geschiedenis in hem Qo zoeken . HoofQs
lauwheid Qen opzichQe der ChrisQelijke beginselen, zijne
voorliefde voor beQ Humanisme, zijn oorzaak, daQ waQ
Busken HueQ de ,oudQesQamenQische opvaQQing onzer geschiedenis" noemQ, bij hem op den achQergrond QreedQ
Men kan hem een wegbereider noemen voor de onchrisQelijke beschouwing der geschiedenis, doch hooger mag
de invloed van zijn arbeid in diQ opzichQ nieQ worden
aangeslagen .
DaQ de Nederlandsche HisQorian nieQ de haar door
Busken HueQ Qoegeschreven reformaQorische werking
bedoelden, blijkQ wel uiQ den bijval, Qhen heQ werk bij
alle richQingen Qen deel viel . NieQ enkel RemonsQranQen
en LiberQijnen waren er hoogelijk mede ingenomen, doch
ook Roomschgezinden en Gereformeerden wisQen heQ Qo
waardeeren . Van de eersQen heb ik reeds vroeger den geleerden Capucijn Gabriel en den Hoogleeraar Erycius PuQeanus,
beiden Qo Leuven, genoemd . En waQ de Gereformeerden beQrefQ, een der meesQ geprononceerde predikanQen, in de heefQ
der 17e eeuw, was zeer zeker Abraham van de Velde, in
i 66o, om zijn ijveren voor de rechQen der Kerk, uiQ UQrechQ
en Holland gebannen en eersQ door Willem III in eere
hersQeld ; welnu, deze vangQ zijn boven aangehaald werkje
aan meQ eene opmerking „van de geleerde HisQorieschryver HoofQ" '), en beroepQ zich Qelkens op de Nederlandsche HisQorien . Zijn jongere QijdgenooQ, de beroemde
Hermannus WiQzius, noemQ onzen schrijver 'meQ eene
1)

V. d . Velde, Wonderen des Alder-hooghsQen, blz . i .
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woordspeling ,beQ HoofQ der NederlandQsche HisQoryschrijvers" ') . Honderd jaren laQer verklaarQ de geleerde
DordQsche predikanQ, Joan BarueQh (17 08- 1782), een der
warmsQe verdedigers van beQ Calvinisme in de eeuw,
waarin beQ meer en meer Qerrein verloor, in zijne ,,HisQorie van beQ SQadhouderschap der Heeren Princen van
Orange", „meQ veel genoegen" een woord over Qo nelnen
,,van den SQadhoudersgesinden Regeerder van AmsQerdam (sic), den Heer PieQer Cornelis HoofQ" 2), Qerwijl hij
in zijn „Hollands en Zeelands Jubel-Jaar", de Nederlandsche HisQorian „in den SQyl der Redenaars en DichQers
seer aangenaam beschreven" ') noemQ . Als in 1746 Qo
Leeuwarden, zeker nieQ van SQaaQsgezinde zijde, een herdruk van de Apologie van Willem I beQ lichQ zieQ, wordQ
er achQergevoegd eene , WaerachQige HisQorie van de
OpdrachQ des GraeflickheyQs van HollandQ, aen den Prins
van Orangien", overgenomen,,uyQ de NederlanQsche HisQorie van P. C. HoofQ ; een nadruk van beQ 2o' book, b1z .
8 8 5 -- 89 2') . HoofQ genooQ alzoo de achQing van alle parQijen .
') H . WiQz, TwisQ des Heeren meQ sijn WyngaerdQ, Leeuw . 1669, blz . 86 .
8) J . BarueQh, HisQorievan beQ SQadhouderschap, enz ., Dordr., 1765, blz . 53 .
8 ) J. BarueQh, Hollands en Zeelands Jubel-Jaar, DordrechQ, 1772, b1z .6 .
DaQ de schrijver echQer geen onverdeeld bewonderaar van HoofQ was, blijkQ,
waar hij, naar aanleiding van diens verhaal over Alva's woede na de inneming van den Briel, over de moeilijkheid om een beul voor Pacieco Qo
vinden en over de bonding van Moded, opmerkQ : ,Dese en dergelyke
HisQorieQjes, op losse gerugQen gegrond, in Redenaars en DigQers sQyl fraay
opgecierQ, daar de kluider DrosQ een welbesneden pen Qoe had, mogen
eenige Lesers behagen, in anderen nochQans, die in HisQorie-schrifQen naar
waarheid soeken, sullen sulke inmengsels in de GeschichQen der oude dagen, veroorsaken, daQ se Qevens heQ waaragQig gebeurde menigmaal in
Qwyfel Qrekken . Een HisQorie-schryver, sullen syne verhalen by versQandige en oordeeikundige Lesers ingang vinden, moeQ meer Philosooph, dan
PoeeQ of OraQeur weesen . De eersQe soekQ naar waarheid : de anderen be-

minnen Qo veel de pronkeryen en vercierselen" ; b1z. 138. Cf. ook blz. 123 .
') Apologie, enz ., Leeuwarden, By Willem Coulon en Abraham Ferwerda,
1746, b1z . 225-239 .
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Toch kan men nieQ zeggen, daQ HoofQ een populair
geschiedschrijver is geworden ; verschenen er van 16421703 vier drukken van zijn werk, na Qhen Qijd moesQ meer
dan eene eeuw verloopen eer aan eene nieuwe uiQgave
werd gedachQ. De Nederlandsche arisQocraQie heefQ nooiQ
veel harQ voor onze vaderlandsche leQQeren geQoond, en,
voor heQ yolk was HoofQ Qo moeilijk versQaanbaar . Hierop
wijsQ de verQaler van de ,HisQoire des Provinces Unies"
van Clericus ; na over den sQijl der oudere geschiedschrijvers den sQaf Qo hebben gebroken, zegQ hij : „Ik
zonder hier egQer uiQ den Heere HoofQ, wiens sQyl by
de voorgemelde Schryvers nieQ is Qo vergelyken ; maar
naardien hij daar op heefQ QoegelegQ om meQ weinige
woorden vele zaken uiQQedrukken, zoo is by dikmaal harQ
en duisQer ; zulks men heQ zeggen van HoraQius op hem
mag Qoepassen, . . . brevis esse laboro, Obscurus fio. 211y
bevlyQi cnde om korQ Qo zyn, worde ik duisler . Een
ongemak daQ alQyQ, zoo veel als mogelijk is, maar vooral
in eene HisQori, moeQ worden gemyd ; waar in 'Q verhaal wel korQ en bondig mag zyn, maar evenwel zoo
klaar, daQ men onder 'Q lezen nieQ worde opgehouden,
meQ eersQ Qo moeQen bedenken waQ de Schryver heefQ
willen zeggen, voor daQ men zyne gedachQen op de zaken
zelfs, die by verhaalQ, kan vesQigen . DaQ diQ ongemak
onder 'Q lezen van HoofQs HisQori vernomen word, geQuigen de klagQen van velen die ze hebben gelezen . Men
mag 'er eenigen vinden, die in zulk een harden en gedrongen sQy] behagen scheppen, maar zy zyn ver de
minsQen in geQal . Den meesQen sQooQ diQ onder 'Q lezen
Qegen de borsQ, en dewyl heQ oogwiQ van een schryver,
naar alle bedenken, nieQ is om van weinigen, maar van
alien, die hem meQ aandagQ en opmerking lezen, versQaan
Qo worden ; zo mogen we, zonder de agQbaarheid van
den Heere Z-IoofQ Qo krenken, die by my in zeer hooge
waarde alQyQ is geweesQ en nog is, om zyne verhevene
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gedagQen en kragQige uiQdrukkingen ; zoo mogen we, zeg
ik, zonder de agQbaarheid van dien Heere Qo krenken,
diQ voorgemelde oordeel wel over zyne sQyl en schryfQranQ
vellen . Door diQ ongemak behoefQ men onder 'Q lezen der
Geschiedenissen van den Hr. le Clerc nieQ opgehouden
Qo worden" 1 ). Zeer idealisQisch klinkQ deze redeneering
zeker nieQ, maar Qoch is hier de meening van de grooQe
meerderheid van heQ „lezend" publiek verQolkQ .
Toen onder den invloed der pogingen van mannen
als Huydecoper en LamberQus Qen KaQe de liefde voor
onze naQionale leQQeren eenigszins opflikkerde, werd ook
de belangsQelling in HoofQs geschrifQen weder meer levendig ; zij gold echQer meer de werken van den dichQer,
dan den arbeid van den geschiedschrijver . Na heQ hersQel
onzer onafhankelijkheid en de vereeniging meQ Belgie,
Qoen men in blijmoedige onnoozelheid meende, daQ heQ
verjagen van Napoleon, voldoende was om aan ons yolk
nieuw leven in Qo sQorQen, en de fraaiklinkende leus van
verdraagzaamheid, behalve naQuurlijk jegens Bilderdijk
en ,deszelfs" geesQverwanQen, dienen moesQ om heQ voorQduren van den doodsslaap Qo verbloemen, oordeelde men
daQ Been boek „meer den Qoegang QoQ beschaafde kringen" verdiende, dan HoofQs HisQorian, vooral waar nu
immers „de beoefening onzer geschiedenis, meer nog dan
voorhenen, QoQ de burgerlijke pligQen behoorde" 2) ; van
daar ook de uiQgave van 1820-24 door Siegenbeek c . s .,
welke echQer, Qo rekenen naar de lijsQ der inQeekenaren,
die nog geen 300 namen QelQ 3), weinig opgang maakQe .
De richQing, waarQoe Siegenbeek behoorde, hield zich
omsQreeks dien Qijd meer meQ HoofQ bezig : reeds in i 8oo
') J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, in 'Q NederduiQsch verQaalQ, AmsQ ., 1730 (3 d . in fol.), I, Voorrede .
~) Voorrede voor de uiQgave van Siegenbeek c . s ., I . n1.
') De IijsQ sQaaQ voor heQ Qo deel ; in volgende deelen komQ geene aanvulling voor .
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had de genoemde hoogleeraar eene "Redevoering" uiQgegeven, ,over P. C. HoofQ, beschouwd als DichQer en
Geschiedschrijver", waarin de onparQijdige waarheidsliefde,
de bronnensQudie, heQ scherpzinnig oordeel, maar vooral
de sQijl van den hisQorieschrijver hoogelijk worden geroemd 1) . De maQhemaQicus van Cappelle, in 1815 begifQigd
meQ den aan Bilderdijk Qoegezegden leersQoel in de NederduiQsche Qaal en leQQerkunde aan heQ AmsQerdamsch
AQhenaeum, gaf in zijne „Bijdragen QoQ de Geschiedenis
der Nederlanden", in 1827 verschenen, eene verhandeling over ,HoofQ en Schiller als geschiedschrijvers" 2).
Eenige jaren laQer schreef de LiQQerarische FaculQeiQ der
Groningsche Hoogeschool eene prijsvraag uiQ : ,praemo')

Te

vinden in „Twee redevoeringen van MaQQhijs Siegenbeek, gevolgd

van aanmerkingen, QoQ beQ onderwerp der laaQsQe beQrekkelijk" . De eersQe
handelQ ,over beQ openbaar onderwijs in de NederduiQsche welsprekendheid" .
De Qweede, over HoofQ, loopQ van blz . 53-108 ; de aanmerkingen beslaan
blz. 1o9-19o . Na bij den dichQer op verbeeldingskrachQ, fijnsQ gevoel voor
heQ sch one en oorspronkelijk vernufQ Qo hebben gewezen, komQ Siegenbeek
op blz . 67 aan den geschiedschrijver . Ik kan nieQ nalaQen, Qer kenscheQsing
van den Qoon, waarin beQ geheel is gesQeld, een sQukje van beQ begin of Qo
schrijven ;

de spreker begon over „een man, die door de schoonheid en

verhevenheid van zijne werken, zelfs alleen in sQaaQ zou zijn, de aangewrevene
kladde, als of ons Vaderland geene grooQsche vernufQen Qelen kunne, roemrijk niQ Qo wisschen : een' man, die in Qijden, waarin de goede smaak en
ware beschaafdheid nog slechQs geringe vorderingen gemaakQ hadden, van
beiden schier heQ eersQ een luisQerrijk voorbeeld gegeven, en de NederduiQsche Qaal- en dichQkunde door onwaardeerbare diensQen aan zich verpligQ heefQ ; eenen man eindelijk, die door zijn uiQsQekend vemufQ, scherpzinnig versQand en uiQgebreide kundigheden nieQ slechQs onder de eersQe
sieraden onzer vaderlandsche leQQerkunde, maar zelfs onder die mild bedeelde sQervelingen verdienQ geplaaQsQ Qo worden, hoedanigen door de wijze
NaQuur slechQs weinigen ook zelfs aan de meesQ bevoorrechQe naQien geschonken worden" . En dan gaaQ de hoogleeraar, die bij zijne hoorders of lezers
de gave der voorspelling schijnQ Qo voorondersQellen, voorQ : ,Wie uwer
bemerkQ nieQ, daQ ik beQ oog hebbe op onzen doorluchQigen dichQer en geschiedschrijver PieQer Corneliszoon HoofQ?" ; blz . 57 vg .
9) J . P . van Cappelle, Bijdragen QoQ de Gesch . der Nederl ., 337 -363 .
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niQis paucis de varia hisQoriae scribendae meQhodo, cum
apud VeQeres, Qum apud RecenQiores, exponaQur raQio
quam HoofQius posQer in hisQoria scribenda secuQus esQ, eQ
comparaQio insQiQuaQur eum inQer eQ Corn . TaciQurn, hisQoricum
Romanum", waarop de iur . eQ liQQ . hum. cand . A . C. van
Heusde, een zoon van den beroemden UQrechQschen Hoogleeraar, een anQwoord inzond, daQ bekroond en in de Annalen
der Academie opgenomen werd') . Toch hebben deze
pogingen, evenmin als de verdiensQelijke uiQgave van
dr. W . Hecker, of laQere bloemlezingen, kunnen bewerken daQ HoofQ uiQ de rij der hoog geprezene in die der
veel gelezene schrijvers overging . Nog bij de HoofQfeesQen in 1881 werd meer de DichQer dan de Geschiedschrijver gehuldigd : voor zooverre mij bekend is, is een
korQ doch lcernachQig arQikel van dr. W . Doorenbos over
,,P. C. HoofQ als geschiedschrijver" 2), heQ voornaamsQe waQ
in diQ opzichQ Qoen is geleverd .
Ofschoon heQ bij de verschijning veel bijval vond,
heefQ HoofQs werk nieQ velen QoQ navolging uiQgelokQ .
Ons land heefQ Qrouwens in de 17 en 18e eeuw, als
men de geschrifQen van BrandQ uiQzonderQ, feiQelijk geene
hisQorische kunsQwerken opgeleverd . AiQsema schreef in
couranQensQijl ; de WicqueforQ en Basnage kozen heQ
Fransch voor hunne werken over onze geschiedenis .
NieQQemin kunnen enkele navolgers van HoofQ worden
genoemd, bijvoorbeeld Arnoldus MonQanus (Q 1683, als
predikanQ en recQor Qo Schoonhoven), o . a . bekend door
zijn Leven van Frederik Hendrik 3) . Ook de LaQijn1) Ann . Acad . Gron ., MDCCCXXXVI-MDCCCXXXVII, Gron. 1839 .
DiQ nieQ onverdiensQelijk sQuk is belangrijker voor de waardeering van HoofQs
arbeid niQ heQ oogpunQ der kunsQ, dan niQ daQ der weQenschap . BronnensQudie blijkQ er nieQ niQ.
8 ) In beQ feesQnummer van Eigen Haard, blz . 109-113 .
~) Als proeve van den sQijl van MonQanus, volgQ bier heQ begin van een
zijner kleinere werkjes, en wel van de ,Beschrijvinge der eersQe Inwoonders
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sche praecepQor Joan Goris, volgde bij zijne verQaling
van de GrooQs werken over onze geschiedenis, den
sQijl van HoofQ, waQ, waar Hugo de GrooQ zelf TaciQus
QoQ voorbeeld had gekozen, nieQ Qo verwonderen is') .
HoofQs voornaamsQe navolger is echQer GeeraerdQ BrandQ ;
nieQ enkel in zijne . HisQorie der ReformaQie, in wier
eersQe deel geheele sQukken uiQ de Nederlandsche
HisQorian leQQerlijk zijn overgenomen, doch ook in zijne
andere werken : vooral in heQ beroemd Leven en Bedryf
van den Heere Michiel de RuiQer . Toch is BrandQ
volsQrekQ geene copie van HoofQ : zijn sQijl is minder
gedrongen en daardoor eenvoudiger, doch Qevens minder
krachQig. Na BrandQ heefQ ook Jan Wagenaar eenigszins de navolging van HoofQ beproefd, doch, om de
woorden van dr. JonckbloeQ Qo gebruiken, ,heQ valQ nieQ
Qo onQkennen, daQ er waarheid sQeekQ in heQ verwijQ, daQ hij
veelal zijn voorbeeld meQ looden schoenen naQreedQ" 2).
Bij de onQhulling van heQ sQandbeeld voor JoosQ van
van AemsQellandQ" (AmsQ. 1664) : De viugge jaaren hebben soodanige
beurQen, door welke de weereld Q'ellekens nieuwe verandering gevoelQ, en
door de verandering in vergeQelheid haars selfs geraakQ . Andere dingen sQaan
minder, andere meer den in-eQenden kanker der dagen uiQ. 'Q Verderf is
meesQendeel over-eenkomsQig meQ den oorsprong ; wanQ 'Q geen schielijk
voorQkomQ, pleegQ op de selve voeQ geswind Qo verdwijnen . HeQ welke van
langer-hand krachQen vergaderQ, sal duursaamer blijven Qegen de Qijd, hoewel
nieQ voor alQijd . BevolkQe land-sQreken schijnen boven 'Q gemeine loQ des
aardbodems verheven, dewijl meQ nieuwe, nakomelingen de schaade van
aflijvige allegangs boeQen : soo nochQans, daQ de voor-ouders Qo meQs by de
laaQer kinderen in onkunde vervallen. Hier uiQ onQsQaaQ die splinQerige zinQwisQing onder d' aardrijx-beschrijvers, over de vereeuwde inboorlingen der
land-schappen .
') Hugo de (irooQs NederlanQsche Jaerboeken en HisQorian, sederQ heQ jaer
MDLV QoQ heQ jaer MDCIX ; MeQ de Belegering der sQadQ Grol en den
aenkleven des jaers MDCXXVII ; Als ook heQ TracQaeQ van de BaQavische
nu HollandQsche Republyk en de Vrye ZeevaerQ, meQ AenQeeckeningen,
AmsQ., 1681 .
') dr . W. J . A . JonckbloeQ, Gesch . der Ned . LeQQerke ., II. 369 .
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den Vondel, in 1862, schreef Busken HueQ : „[Vondels]
onvruchQbaarheid voor heQ nageslachQ wordQ alleen geevenaard door die van HoofQ en Huygens"') . En zeker,
evenmin als Vondel of Huygens, vindQ ook HoofQ in
onzen Qijd vele lezers. Doch wie zich de moeiQe geefQ om
de Nederlandsche HisQorian door Qo lezen, zal heQ boek
nieQ Qer zijde leggen, zonder meQ bewondering vervuld
Qo zijn voor den schrijver, die zoo kernachQig en frisch
de geschiedenis van de worsQeling onzer vaderen voor
heQ nageslachQ heefQ bewaard.
')

Busken HueQ, LiQQ . FanQasien, I . 35

BIJLAGEN.

BIJLAGE I (bij blz . 7 6) .

De UQrechQsche HandschrifQen van Hopperus'
Recueil .

Op b1z. 76 schreef ik Qerug Qo zullen komen . op de afwijkingen, die beQ volledige afschrifQ van .Hopperus' Recueil,
daQ Qhans op de BiblioQheek der Rijks-UniversiQeiQ Qo
UQrechQ berusQ, biedQ, in vergelijking meQ de uiQgaven van
Hoynck van PapendrechQ en WauQers . Ik grijp deze gelegendheid aan, om riog een paar opmerkingen Qo maken .
HeQ fragmenQarisch handschrifQ, waarvan in den QeksQ
sprake was, bevaQ de volgende sQukken
§ VIII (a 1'heure) -- LXXXIV (apperceuz jusques a) .
XCV (du mesconQenQemenQ) - CIV (en iceluy cardinal) .
CXXII (assembler les EsQaQz generaulx) -- V 1e- ParQie,
Chap I (in beQ vervolg ; de laaQsQe woorden zijn
confisque leurs biens) .
Door prof. Fruin is reeds gezegd, daQ diQ fragmenQarisch manuscripQ waarschijnlijk een afschrifQ is van beQ
volledige (Bijdrage en Mededeelingen van beQ HisQ . Gen .
Qo UQrechQ, XIII (1892), blz . 121) . Ik geloof daQ deze
opmerking juisQ is, o . a . op .grond daQ, waar in heQ laaQsQgenoemde handschrifQ, door iemand, die nieQ op de hoogQe
was van den hofsQijl, een paar malen de juisQe opgave
van een jaarQal is gewijzigd (zoo werd § XIX Qweemaal
1563 Qen onrechQe in 1564 ; § XXXI, 1564 in 65 veranderd), deze fouQen in beQ fragmenQarisch manuscripQ
oorspronkelijk zijn.
Ik meen Qo mogen aannemen, daQ HoofQ nog een ander
afschrifQ van Hopperus heefQ gekend . In de beide Qhans
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Qo UQrechQ aanwezige handschrifQen onQbreekQ § CXXVI,
van „condiQion" (H . v. P ., blz . 97 r . 18 v. b . ; W ., blz . 344 r .
14 v . o .) QoQ heQ einde der paragraaf. Nu leesQ men daar
o. a. ; „EQ comme enQre aulQres furenQ robbez les monasQeres
des freres mineurs qui furenQ Qres mal QraicQez, eQ celuy de
SainQe Claire eQ qu'un prescheur eQ minisQre rassemblanQ
QouQes les religieuses en un lieu, les commenca a prescher
eQ admonesQer, advinQ que s'ayanQ QouQes les dicQes religieuses prosQernees la face en Qerre en prianQ Dieu, selon
que leur superieure leur avoiQ commande, iceluy prescheur
changea, eQ fusQ soudain sans parolle, eQ esQanQ admoriesQe
par ses compaignons s'efforca par quelques fois de conQinuer
son sermon mais iQ ne peulQ aulcunemenQ rien dire, eQ
ainsy parQiQ de la avecq ses compaignons, laissanQ les
religieuses en paix" . DiQzelfde deelQ HoofQ ons als volgQ
mede : „De Pausgezinden schryven van eenen Leeraar, die,
gemengelQ onder diQ gezelschap, en aanvangende in 'Q kloosQer van SanQe Claare, de bagyneri Qo bekeeren, als by
haar Qen beveele van haaren ooversQe, heQ aanschyn Qeeghens
de vloer en 'Q gebedQ QoQ GodQ zagh sQorQen, sQom van
onQsQelQenis zouw geworden zyn, en door geen aanporren
van de bysQanders, heQ woordQ hebben kunnen hervaQQen .
'Twelk ik eenen yeder, ofQ voor nieQ vreemdQ, ofQ voor
waQ wonders laaQ schouwen, naar daQ zyn oordeel gedraaghQ" (Ned . HisQ ., III . i o i ) . Ook Burgundius heefQ ons
diQ verhaal bewaard : ,AccidiQ quidem parva res, memories
Qamen non indigna . ForQe MinisQrorum quidam monasQerium S . Clarae concionaQurus inQraviQ . ClaudebanQur in eo
virgines, quae ex severissima discipline sancQissimis moribus
viQam insQruxeranQ . Ad conspecQum MinisQri, omnes quasi
fulmine icQae procidebanQ in Qerram pronisque perseverabanQ
jacere capiQibus . Cum ille aQQoniQus seu propria conscienQia,
seu noviQaQem facQi sQupens, vocem non inveniQ, eQ ab
asQanQibus dicere jussus, cum semel iQerumque frusQra
QenQasseQ, pudore correpQus monasQerium desQiQuiQ" (HisQ .
Belg., III . 216) . VergelijkQ men nu HoofQ meQ Burgundius, dan blijkQ daQ deze laaQsQe nieQ de bron is, waaruiQ
heQ verhaal in de Ned . HisQ . is gepuQ, Qerwijl daarenQegen
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HoofQs woordenkeus geheel meQ die van Hopperus overeensQemQ. I3ij Burgundius vallen de nonnen Qer aarde,
,,quasi fulmine icQae" ; bij Hopperus ,selon que leur
superieure leur avoiQ commande" ; bij HoofQ „Qen beveele
van haaren ooversQe" . Waarschijnlijk heefQ HoofQ dus ook
hier heQ Recueil voor zich gehad, doch dan moeQ hij een
ander afschrifQ bezeQen hebben .
Ik heb in de volgende lijsQ opgegeven alle afwijkingen,
die heQ volledige manuscripQ verQoonQ, en die eenigszins
van belang waren voor heQ juisQ versQand van den QeksQ .
Daar, naar de opmerking van prof . Fruin (Q. a . p., blz . 121),
de leQQerkunde meQ Hoppers geschrijf nieQs Qo maken heefQ,
ging ik omzeQQingen van woorden, geheel onbeduidende
Qoevoegsels enz. voorbij . Ook waar enkele malen een woord
was weggelaQen, vermeldde ik diQ alleen, wanneer de
lezing er door verbeQerde . Men zal bij heQ doorloopen
van de lijsQ bemerken, daQ slechQs enkele veranderingen
of Qoevoegsels bepaald gewichQig zijn . Toch zal ieder, die
Hopperus, heQzij in de uiQgave van Hoynck van PapendrechQ, heQzij in die van WauQers beziQ, en de opgegeven
verbeQeringen in zijn exemplaar aanbrengQ, ongeQwijfeld
den QeksQ beQer kunnen versQaan .
Voor heQ gemak heb ik ook de paragraven opgegeven :
in de beide manuscripQen komQ de verdeeling in paragraven echQer nieQ voor. Ook de QiQel „Recueil eQ Memorial
des Qroubles des Pays Bas du Roy" en de opgave van den
inhoud (H . v . P , blz . 17 ; bij WauQers, blz . 230, aangeduid
als ,Avis de 1'AuQeur") worden er nieQ gevonden . HeQ
opschrifQ op de eersQe bladzijde van heQ volledig handschrifQ
luidQ : „Premiere ParQie, de la source eQ commencemenQ
des Troubles susciQes aux Pays Bas soubs le GouvernemenQ de la Duchesse de Parma", waQ bij H . v. P. en W .
onQbreekQ. De woorden die aan heQ sloQ der beide uiQgaven
gelezen worden : „EQ qui vidiQ, QesQimonium perhibuiQ, eQ
scimus quia verum esQ QesQimonium ejus", komen noch in
heQ volledig noch in heQ fragmenQarisch manuscripQ voor .
Zonder eenige afscheiding beginQ heQ vervolg, meQ Chap .
VIII ., gelijk heQ door prof. Fruin is uiQgegeven.
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I

§
I.
II.
IV.
V.

VI .

VII .
VIII.
IX .
X.
XI.

XII .
XIII.
XIV .

b1z .

b1z.

reg .

18 4 v . b . 23I 4 v. b .
8 „
9 „
7 v . 0 .23213
2021 „ 234 15 v. o.
7 ,, 235 2 v . b .
1 „
8 „
21 14 v . b .
9 v. o .
16 v . o . 236 1 v . b.

„
del .
add .
leg.
add.

4
22 13

leg. pro

,, 237114

„

leg . pro
add . posQ
„
„
„
pro
posQ

5 „
6 v. o . add . posQ
3 ,,
1 3 „ leg. pro
23 4 v . b . 238 5 v . b . „ „
24 9 v b . 239
21 „ 240
25 14 „ 241
Io V . o .
2 „ 242
26 6 „ 243
2 „
28 18 „ 245
12 „

9 v 0. „ „
6 v. b. „ „
9
add . posQ
5 v . o . leg . pro
4 v. b add . posQ
12
17
8 v. o
„ „
1

7
246 5 v. b
29 8 v . b .
I I v. o
9 V . 0 .247 14 v. b
30 6 v . b . 247 4 v. 0

„ „
„
leg. pro

18 v . 0 .248 1o v . b
14 „
15 „
31 9 v. b . 249 10 „
12 „
13 „
13 „
14

add, posQ
leg. pro
add. posQ
„ „
leg . pro

19 „
6 v . o.

XV.

XVI .

reg.

3

8 v. o

„

„

„ „
„ „

4 „ 250 11 v, b
3 „
12 „

„ „
add . posQ

4 „ 251 8 v . o

„ „

causes : Qheses
esQabliQ : illicque
aulQre : pour eviQer confusion
aulQres : g ens esQrangers
Gand : eQ
I'UniversiQs : de Louain
foy : Eglise
Sieges : Archiepiscopaux eQ la pluparQ des
s'embarcquer : vers Espaigne
enchargez eQ endebQez, ceque c'esQ
considers donner : endebQez eQ enchargez ce que donne quelquefois.
l'Evesque : d'Arras.
Evechez : Evesques.
l'erecQion des diQs Evechez nouvaulx :
les diQs Eveches eQ la nouvelle
erecQion d'icelles.
donQ : que
pour en esQre : pour non esQre
advinQ : un jour par une maQinee
es : eQ dire
pourvienQ : se sachans
mesconQenQemenQ : si
parQanQ : pour ce
mecQre : le feu aux esQouppes eQ
EsQaQz : avecq la faveur eQ assisQance
des aulQres deux membres des diQ:
EsQaQz .
l'inQenQion : eQ volonQe
en : France
parcQicque : procure
comme sy se ne fusQ rien : comm(
s'ilz ne fussenQ rien
publiquemenQ : eQ
ou : eQ
faveur : les uns
MajesQy eQ : bien
liberQe, pour vivre a leur gousQ
liberQe de vivre a leur plaisir .
I'on : se
ne se pouvoiQ avecq QouQ cela acheve :
vers le peuple de le croire, e
moms avecq les seigneurs : mai
avecq QouQ cela ne se pouvoi
obQenir du peuple de la croire
eQ moms des diQs seigneurs .
se semblanQ : le semblanQ .
accasion a : plusieurs pens discreQ,
eQ prudens de
mes : afaires.
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blz .

XLIII .
XIX .

XX.
XXI .
XXII .
XXIV .

blz .

reg .

v . b . 251 4 v. o.
252 3 v. b.
16 v. o.
,
Io
I I V.
2 „
10
„
2
7 „ 2 53 4 v. b .
35 Io v . b .255 6 „
20 „
15 v. o .
33

XVII .

reg.

W.

I

6
18
22

leg. pro
„ „
„
add .
„
leg .
add .
„

posQ
„
pro
posQ
„

20 „
15
„
36 1 V . 0 .257 1 v. b . leg . pro
37 16 v. o.
7 v. 0 . „ „
38 5 v. b . 258 15
9 „
10 „
add, posQ
18 v. 0.259 7 v. b . leg . pro
40 5 v. b . 261 4v, 0 . leg . pro
15 „ 262 8 v. b . add, posQ
14

„

10

„

15
12

V. 0.

„

„

XXVI .
XXIX.

4i 6 v . b . 263 7 v . b . leg . pro
42 17 „ 264 1 v, 0 . „ „

XXXII .
XXXVII .

19 „ 265 3 v . b. „ „
, 266 5
43 9
14 „
10
44 14 „ 267 8 v . o. add. posQ
45 13 „ 268 1 v . o . „ „
4613 „ 27015 v . b . leg. pro
47 8 V . 0 .272 14 „ add, posQ

XLIX .
XLI .
XLIII .
XLIV .
XLV .
XLVI.
XLVIL
L.
LL
LII.
LV.
LVII.
LVIII.
LXII.

49 6 v . b . 274 9 „
19 V. 0 .
6 v. o .
6 v . 0 .275 11 v . b .
1 „
16
1
16 „
50 3 v . b.
13 v. 0,
6 „
10 „
18 „ 276 6 v. b .
13 v. o.
16 „
51 7 v. b . 277 6 v. b .
7 v. 0.278 2 „
52 6 v. b .
15 „
15 „
7 V. o.
53 12 V. 0 .28011 „
54 5 v b . 281 8 v . b,
II „
15 „
56 6 „ 1284 4 „

leg . pro
add . posQ
„ „
„
leg .
add .
leg .
add .
„
„

pro
posQ
pro
posQ
„
„

leg . pro
add . posQ
del . „
add . „
leg . pro
11

11

d'enQendre : de lenQendre
pourrez : pourriez
qui conQenoienQ en : de ceQQe
qu'il convenoiQ : qu'il ne convenoiQ .
bresche : se feroiQ
grande : qu'elle
recepveurs : represailles
oraQeurs : ou harangeurs
Seigneurs : eQ le Cardinal, ce que
n'esQoiQ veriQable .
EQ : ores que
May : 3lfars
doiz la en avanQ : doresnavanQ.
plus : bien
soubcon : conQraire, concerQ' peulQ
esQre par mauvaises informaQions
eQ asseur6 : eQ a repos .
Berghes, mer : Bergermer
BarlaymonQ : pour n'esQre bien voulu
d'iceulx
murmure : grandissime
minisQres : eQ serviQeurs lesquels QraisQoienQ les aulQres moyens
par : la
qu'il n'y avoiQ aucun ; que s'ily avoiQ
quelque
aucunes fois : a la fois
soiQ : forQ
rem6de : esperance
donn6e : par escripQ
principale : eQ de la quelle
commendera : conviendra
avecq eux : du Conseil, mais en
aulQre lieu a parQ
de l'auQoriQ6 : eQ auQoriQe
escolles eQ : la surplus de la
insQrucQion : en forme
auQres : eQ
snorQ : commuQee
peines : peniQenQs
doeQeurs : relapz, muQines eQ pro : on)
nous offrenQ : puissenQ ofrir .
Sa MajQe : le demander
ans : auparavanQ.
de le : faire
espardz : espanchez
QanQ : sainQe
advis : eQ
declarer : JusQ.
1568 : 1565 .
le : du
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b1z .

LXVII .
LXVIII .
LXXI.
LXXII .
LXXIV .

reg . Iblz .

56 8 v. 0.285
8 „
59 6 v . b . 288
18 v. o.
6oi6 „ 290
6110 v . b . 291
6219 V . 0 . 292
15 ,,
9 » 293
6 „
63 16

LXXVI.
LXXVIII.

reg.
1 . b.
2 „
IO

5 V. '0

leg . pro
11

11

add . posQ
leg. pro

8 v. b add . posQ
„
5
,
6 v. o
leg . pro
2 „
7 v. b
9 >>
11
11

71

11

„ 294 10

„

add. posQ

6 „
9 v . o leg . pro
64 3 v. b 295 I v. b add . posQ
8 ,
7 ~,
18 V. 0 296 I5 ,,
8 „
7 V. 0 leg . pro
7,

q

11

11

LXXIX .

65 7v .b 297 9 v. b add . posQ

LXXXI .

I V . 0 298 I2v.b
66 18v .b 299 3 »
13 V . 0
13 ,,
67 6v.b 300 3 >>
13 V . 0 301 II „
3 v, 0
4 v- o .

LXXXII.
LXXXIII .

69 19

LXXXIV .

3 >>
„ 303 7 v . b .

leg. pro
add. posQ

leg. pro
add. posQ
leg . pro

7 v . o . add . posQ
4 >>
2 „
leg . pro
4
5 v. b . 304 3 v. b
19V.0. 305 I v . 0 .
306 I I V . O . add . posQ
3
7 V . 0. 307 6 v . o .
16 „ 308 4 v. 0
II „ 309 3 v. b leg . pro
12 „ add, posQ
3
leg. pro
8v.b 311 5 »
11

LXXVVII .
LXXXVIII .
XC .
XCII .

XCIV .
XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVIII.

70
71
72
73

75

10 „
7
76 12v.b 312 7v- 0

77 I „ 313
14. ,, 314
4 V. 0 . 315
78 6v.b .

6 „
I I V. b

2 „
12 „

add . posQ
leg. pro
add. posQ
leg . pro
11

11

croyanQ : voyanQ
qu'il y a : qu'a esQe
plus : que
opinion en Qr'eulx : opinion, nul d'en.
Qr'eulx
aulQres : fliQ conzinis
inquisiQeurs : generaulx
opinion : publique
ces : ses
jamais : oncques QanQ
gouvernemenQ eQ auQhoriQ6 publicque ;
gouvernemenQ publique eQ auQho .
riQe de Sa Majae
Chancellerie : eQ Conseil (omiQQ. : de
BrabanQ).
a jamais : a Qoujours
aulQres : seigneurs
les dicQs : Qrois
les dicQ : Consaux QouQ
mis leur escripQ : mis par escrip :
l'advis
conseil : de BrabanQ esQoienQ de Qo
advis avecq ceulx du conseil.
secQe : docQrine
lieu : le Cardinal du
pour : ceulx de
visiQer eQ : faire
Pape Paul III : Pape Jule III
admiral : conseilliers du Consei
d'EsQaQ
monsQroienQ : forQ
proposa Qres a cerQes : declaira pour
Qres veriQables
s'esQoiQ : secriQemenQ
apperceuz : apres eulx
VI on VII jours : XI ou XIIjours
XXIX de Mars : XX de Mars
Au Roy : conQre soy
dernier : passe
serviQeurs : parQiculiers
se QrouvarenQ : se prisenQarenQ
inQelligence : se creQQe.
Seigneur des Cordes : Seigneu
d'Esquerdes
service : de Dieu eQ
desservice : puisque esQanQ en Qel
Qermes ,epouvoyenQfaire service
faulQes : delicQs
esQoiQ : forQ
se debvoienQ : on debvoiQ
ennuyer : envoyes
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blz .

.

W.

reg .

b1z .

reg .

78 9v, 0 .316 9 v . b . leg . pro
XCIX .
C.
CIII.
CIV.

5 „
79 1 v b-317
8 v . 0 .318
80 2 v . b .

14
,+
3
8
add . posQ
15 .0 . „
„

81 14v- 0 .320 7

,

leg . pro

13 „
6
del. posQ
4 „ 321 5 v. b . leg . pro
82 13 „ 322 9
83 9 v 0.323 5 v. 0 . „
„
84 7 v . b . 324 14 v. b . „
„
6 v. 0 .325 13 „
15 „ add . posQ
4 „
11

CV.
CVI.
CVIII.

CIX .
CX .
CXVII .

CXVIII.

CXIX .

CXX .

CXXI.
CXXII .

11

8b 8 „ 328 5
87 1 v . b .
14

17 „
17 v . 0 .329
91 3 „ 336
92 13 v b . 337
16 „
20

„

1 v. o . leg . pro
8 v. b. „
„
9 v. o.
1o v . b. del. posQ
13 „
leg . pro
14 v- o . add . posQ

14 v . 0 .
8
leg. pro
14 „
8 „
10 „
3
add, posQ
5 +, 33 3 v- b . leg . pro
93 8 v. b .
15 v . o . add . posQ

12 „
9
2 v. b.
I
3 v. 0. 339 1 3
3 „
12
94 1 v b .
9
2 „
8
9 „ 340 1
95 3 , 34 1 9
5 ,
2
6 ,
13
7 ,
14

„
„
„
„
„

„
del . „
add .
leg . pro
11

11

add . posQ
. b . leg . pro
,+
„ add . posQ
11

„
„

11

del . „
leg. pro

des aulcuns des quels : des quels
aulcuns
en Qelle heure qu'il : eQ Qelle qu'il.
suivanQes : inconvenienQs
proQecQion : du pays
desesQimez : eQ Qenu en pen de
compQe par Sad.fe Ma.fe .
au devanQ de sa personne : en sa
presence
conclusion : en sa presence
donQ iceluy : qu' iceluy
que : quels
assez : aussy
prennanQ : QenanQ
jours : Qemps
monasQeres eQ : aulQres lieux eccle
siasQicques,
, grande confusion eQ
communianQ : ou aulQremenQ
publieque : que sonQ choses QouQes
conQre le service de Dieu, con .
science eQ auQhoriQe
(del. ;
conQre L') .
saulve : selon
reformer : riserver .
pour : eQ
asseuree : eQ
pour par Sa Maj .Qe ne s'obmecQre
pour monsQer que Sa Ma .Qf n'ob.
miQQ .
religion, esQanQ la pluparQ desd .fs
EQaQs euclins de l'aulQre coQ!
eQ : de
ou : an
assemblee : des EQaQs
deux : dix.
corrime : en fandres esQoyenQ celles
de Calvin, eQ de PaulQre ss
comme
benigniQe : eQ clemence
Roy : en
moderaQion : des placards
relaQion : resoluQion
inquisiQeurs : inquisiQion
prisonniers : hereQicques
comme : qu'
disoienQ : faisoyenQ.
bien : pour cause de la necessiQe
exQreme eQ
qui : ainsy
au buQ de leur inQenQion : a leur buQ
eQ inQenQion
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CXXIV .

b1z .

reg.

W.

b1z .

95 2 V. 0.342 [ 6 v. b . add . posQ

CXXV.
CXXVII .

9614 v. 0.343
97 2 „ 345
98 1 v. b .
4 „
4 v 0. 347
CXXIX . 100 4 v. b . 348
9 „ 349
CXXXI .
9 V. 0.
7 ,, 350
CXXXII . 01 2 v . b .
CXXXVI .
CXXXVII .

reg .

03 18 „ 355
19 „
Qo v . 0 .356
9

12

„

10

„

leg . pro
del . posQ
leg . pro
13
1 v . o add . posQ
8 v . b . leg . pro
1 v. o
„
5 v . b add . posQ
2 V . o . leg . pro
1 v . b . add, posQ
12 „
leg. pro
11

5 v. o . add. posQ
del.
4
Qo v. b . leg. pro
11

II

pensionaires : misQ que combien par
ses leQQres pricedenQes avoiQ en
parQie remis en ParbiQrage de la
Duchesse lad.Qe paye des pensionaires
que pis esQ : qui esQ.
Ville ; qui
Ceulx : le beuple
BrabanQ : eQ un de eeulx
de Marchennes : dud.Q Anchin
resouldre : respondre
semees par le peuple.
accorde : ocQroye
en : esQanQ
la premiere QouchoiQ, que : QouchanQ
la premiere.
SecQaires : eQ
ville : sur
quesQions : qu'esQans

qu'ilz QenoienQ (long Qemps y avoiQ)
en apparence : qu'ilz avoyenQ long

„

Qemps preQz en Allemaigne

CXXXVIII .

0411 v . b .1357 2
18 V . 0 .
8

en : enQieremenQ a usurper.
que diminua avecq : laquelle aussy

7 v. o ; add. posQ
1 „
del.
,
3
05 7 v . b . 358 6 v . b. leg. pro
16 „
14 v. 0 . „
„

resoluQion : a parQ eQ quelque fois
son : bon
chercha : cherchanQ aQQire chose
qui se QrouvenQ avoir : qui vraysem-

17 „
20 „
17 v . 0 .
13 „
13 „
8 „ 359
o6 5 v . b .

gens : a ce faire.
susdicQe : on au moins le pied.
parens : amis
par apres : peu apres .
se disoiQ : les Sezg-neurs se disoyenQ
XXIV : XIV.
Religion : allanQ la chose peu a

ne se deminua par

5 „

CXXXIX .

blableznenQ onQ

CXL .

13

„

add, posQ

10

7 „
2 „
1

leg. pro
„

„

7 v. b.
13 v- o, add . posQ

CXLII .

12 V . 0 .36014 v . b, leg. pro
6 v. o.
15 v . o . add. posQ

CXLV .

07 3 V . 0 .362 14 V . 0 . leg . pro
o8 9 v . b .
5 v . 0 .363 6 „ add . posQ
09 9 v . b .1364 7 ,

CXLVI .
CXLVII.

peu de maniere, qu'enfin fusQ
conclud l'enQiere lzberQe de la
Relzgion.
en : eQ
QouQes fois : se pouvoiQ faire, auparavanQ sans aulcune difculQc
comme plusieurs fois
InfanQe : enfanle
la : so
prejudice : de son auQhoriQe
avecq : beaucoup de raisons que
posanQ diligemmenQ eQ profondemenQ en la maQiere icelle, y
QrouveroiQ
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blz .
CXLVIII .
CXLIX .

reg .

W.

blz .

9 . b. 365
15 „ 366
6 v. o.
II
v . b . 367
CLI . 112 2 „ 368
9
369

reg .

3 v . 0.
5 v. b.
5 v. 0.
4 V. b.
6 v . o.
3 v. b.
4
10
a
5
CLIII .
I .0 . 370 3
113 12 „ 371 II
CLIV . 11 4 14 v. b . 372 8 11
14 11
19 „
CLVI . II515v .0. 373 4 v . 0.
12 „ 374 I v . b .
2 .,
12 ,
116 6 v . b .
2 V.'0.
10

add . posQ
„
11

11

del .
add.
leg.
add.
leg .

„
„
pro
posQ
pro

11

11

add. posQ
11

11

d el.
add.

„

11

11

main : forQ graQieusemenQ.
conseil : ses am is.
son : chef
sans : sy
apres : ; rands
procurer : qu'
Qemps : que peQiQ a peQiQ
son : bon .
leQQres, eQ : vue
au buQ de leur : a leur buQ de
communicaQion : capiQulaQion
Sa Maj .Q6 : y va
22 . de : Novembre
ordonna : d'escrire.
pour QouQ le : plus Qard au
service de : Dien

20

BIJLAGE II (bij b1z . i o9) .

OvereenkomsQ Qusschen HoofQ en Hopperus .

HOOFT .

HOPPERUS .

Bk . b1z . reg.
I. 21 . 14-24 naar
34-38
49 - 51
21 . 5 1- 54
"
22 . 1-19
23 . 1-15
„
I7 - 3I
33-35
"
25 . 33 - 38
"
41-5I }
27 . 37-43
45 - 50
28, 8-30
„
3I . 16 - 17
23 - 27
30-32
„
35 - 54
32 . 3-29
38 . 29 -54
39 . i-i8
39 . 1 9-54
40 . I-23 k
II. 41 . 13-32
„
32-54
42 . 1-5
„
13-i 8
42 . 18-34
„
42 . 34-54 }
43 • I-3 J
43 . 3 - 35
„
35 - 54
44 • I - I4
44 . 14--20
2 9- 47
49-5I
"
45 . 8-19
„
29-48

§
III

II
IV
V

VI
VII
VIII
LXXXI

IX

x
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

HOOFT .

Bk. blz.
II . 46 .

HOPPERUS .

reg.
§
7-21 naar XXI
21-40
„ XXII
47 . 47 - 54
„ XXIII
48 . 15 - 34
„ XXIV
48-50
„ XXV
50- 54
XXVI
49• I-7
7-13
„ XXVII
„ XXXIII
13-48
49 -54
XXIX
50 . 1-34
34 - 39
„ XXX
39 - 43
XXXI
53
"
54
„ XXXII
5 1 - 1-4
13-16
16--22
„ XXXIII
22-25
„ XXXIV
25--27
„ XXXV
„ XXXVI
27 - 31
51 . 31-54
" XXXVII
52 . 1-4
„ XXXVIII
5-17
24-28
„ XXXIII
29-51
„ XXXIX
5 1- 54 l
53 . 1- 4
„ XL
6-28 j
28-36
„ XLI
36-40
„ XLII
40-42
„ XLIII
42-52
„ XLIV
„ XLV
54 . 51-54 (
5-10
„ XLVI
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HOOFT.

Bk . b1z .
II. 54 •

55 .

56 .

65

.

66 .

67 .

HoPPERus.

reg .

§

naar XLVII
20-251}
25-26
„ LXI
27-38
XLVIII
42 - 47
„
L
47 - 50
50- 54
„ LI
13-22
„ LII
23 - 45
„ LIII
„ LIV
45 - 51
LV
5 1- 54
„ LVI
1--5
5_-13
., LVII
13-28
„ LVIII
„ LIX
28-34
„ LXI
34-44
51 - 54
LXXIII
1-2
2-6
„ LXXII
7-16
„ LXXIII
18-23
„ LXI
23-32
„ LXII
LXIII
3 2- 34
„ LXIV
34-51
51-54
1-4
„ LXV
10-12

13-26
26-37
37-38
38-46
47 - 54
68 . 14-17
17-22
44 - 54
69. 1
1I-I7
431-15
- 54
70

„ LXVI
„ LXVII
" LXVIII
„ LIX
„ LXX
LXXI
„

,> . LXXVIII
LXXIX

26- 28 }

III .

48-54
71 . 1-7
27-30
72 . 10-14
14-35
35 - 54
73 . I-11
11-20
20-29
36-47
47 - 541
74 • 1 -4 I
75 . io-i8
79. 2-5

LXXIV

'

,

LXXXII

„ LXXXIII
„ LXXXIV
„ LXXXV
„ LXXXVI
„ LXXXVII
„ LXXXVIII
„ LXXXIX
„ XC
„ XCI
XCVIII
11

HOOFT.

HOPPERUS.

Bk. b1z . reg .
§
III. 79 . 11-39 naar XCV
39- 41
" XCVI
8o . 1-21
21-31
„ XCVII
31 - 44
XCVIII
81 . 5 1-12
19-20
82 . 49-54
XCIX
83 . 1-15 } "
15-37
„ C
91 . 35 - 49
CI
49-54
CII
92 . 1
"
6-17
„ CXI
17-21
„ CHI
21-54
CIV
93 . 1 -32
„ CV
32-47
48 - 54
„ CVI
94 . 1-20
20-54
„ CVII
54
„ Mil
95 . 1-19
„ CIX
19-35
„ CX
35 - 44
44- 541
CXII
96 . 1-10
10-27
CXIII
"
97 . 10-12
101, 49-54
CXXVI
102 . 1
} "
1o6 . 45 - 47
„ CXXVII
108 . 33-42
„ CXVIII
42-51
„ CXXIV
109 . 1-6
„ CXXIX
7-13
„ CXXXI
13-22
;, CXXXIII
22-27
„ CXXXII
CXXXV
2 7 - 35
„ CXXXII
35-39
„ CXXXV
39-51
115 . 25-36
CLI
49-54
"
15-54
„
CXXXVIII120.
121 . 1
CXLI
}
1 z 1 . 6-16
CXLII
20-28
"
28-37
„ CXLIII
„ CXLIV
37-38
38-40
„ CXLV
5 2- 54
122. 1-9
9-15
„ CXLVI

1
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HOOFT .

Bk . b1z.

HOPPERUS .

reg.

§

III . 122 . 15-54 , naar CXLVIIJ
123 . I
CXLIX
„ CLII
9 - 13
13-38
„ CLITI

HOOFT.

Bk. b1z.

HOPPERUS .

reg .

§

III. 123 . 38-47 naar CLIV
47-54 ~
CLV
124 . 1-10
„ CLVI
12-18

Ten bewijze daQ HoofQ ook beQ vervolg op Hopperus heefQ
gekend, heefQ prof. Fruin, in de reeds aangehaalde Bijdragen
en Mededeelingen van beQ HisQ . Gen . XIII, blz. 344 - 34 6,
enkele plaaQsen naasQ elkaar doen afdrukken . Bij de daar
genoemde (Ned . HisQ., IV . 164, r . 24-40 = Vervolg op Hop
perus, Q . a . p ., blz. 130 ; IV . 17o, r. 12--15 = b1z. 133 ; VII ..
268, r. 52-54 = b1z . 142) kunnen nog worden gevoegd :
Ned. HisQ ., IV . 165, r. 47-51 = Vervolg op Hopperus, 142
136, 137
, IV. 167, „ 22-32 =
„
„
„
„
140-144 .
240
=
99

,,

,

99

.,

.,

IN H0UD.
Biz .
I

INLEIDING
HOOFDSTUK

I . HeQ Leven van PieQer Corneliszoon HoofQ in
verband meQ zijn arbeid als Geschiedschrijver . II

„

II . HoofQs denkbeelden over Geschiedenis . . . .

„

III. Geschiedenis van HoofQs Nederlandsche His-

26

38

Qorian
„

IV . De bronnen der Nederlandsche HisQorian . . 59
V . Hoe HoofQ zijne bronnen gebruikQe
103

„

VI . HoofQs SQaaQkundige en Kerkelijke Beginselen . 136

„

„

VII . De invloed van HoofQs beginselen op zijne

„

VIII . De Nederlandsche HisQorian als KunsQwerk . 212

Nederlandsche HisQorian

,,

BIJLAGEN

IX . De invloed der Nederlandsche HisQorian

18o

. . 280
2 95

STELLINGEN.

I.

De

,nieuwe beraading des Koninx",

waarvan

HoofQ (Ned . HisQ., IV. 152 vv.) gewag maakQ en
waarin hij Alva en Fresneda hunne redevoeringen
over de meQ beQrekking QoQ de Nederlanden Qo nemen
maaQregelen laaQ uiQspreken, is nooiQ gehouden .

II.

Als bron voor de kennis onzer geschiedenis is
de waarde

van

HoofQs Nederlandsche HisQorian

nieQ grooQ.

HoofQ is in de Nederlandsche HisQorian onrechQvaardig geweesQ jegens heQ Calvinisme .
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IV.

De woorden van dr . W. J . A. JonckbloeQ (Gesch .
der Ned. LeQQ 3., III . 364) over HoofQs Nederlandsche HisQorien : „de vorm komQ ons somwijlen zoo
overdefQig voor, zoo onnaQuurlijk, zoo onhollandsch,
daQ men zich afvraagQ of HoofQs Proza nog wel
mag aangemerkQ worden als model van Nederlandschen sQijl" zijn onrechQvaardig.

V.

Men moeQ insQemmen meQ heQ woord van Ranke
(Franz . Gesch ., V. S. 5) : „die HisQorie isQ zugleich
KunsQ and WissenschafQ" .

VI.
De bewering van W . Ihne (Rom . Gesch .,

12

. 13,

Anm . i) : , Bei WundergeschichQen gelQen auch die
besQimmQesQen Zeugnisse nichQs, weil das Unmogliche
nichQ geschehen and also auch nichQ gesehen sein
kann, and jedes angebliche Zeugnis dafur enQweder
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auf SelbsQQauschung oder Li gen beruhQ" is onweQenschappelijk .
VII.
HeQ sluiQen van den vrede Qusschen de Nederlanden en Spanje in 1648, zonder daQ ook Frankrijk
den oorlog eindigde, is eene poliQieke fouQ geweesQ .
VIII.
OnjuisQ zijn de woorden van Dr. Ed . Zeller (Grundriss der Gesch . der Griech . Philosophie 2, 5) : „Die
Philosophie beginnQ ersQ da, wo man das Bedurfniss
empfindeQ and beQhaQigQ, die Erscheinungen aus
n a Q i r l i c h e n Ursachen zu erklaren" .
Ix.
Ed.

Meyer

(Gesch .

des AlQerQhums, II,

785)

neemQ zonder voldoend bewijs aan, daQ PeisisQraQos
de PanaQhenaeen heefQ ingesQeld .
X.
Non opus esQ, Hom . 11 . XX. 85, lecQionem QradiQam

rohFgi~FQy muQari in

aoxcg,'iFrv,

uQ feciQ La Roche .
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XI .
LecQio codicum oderim, Tac . ab. exc. divi Aug .
XVI. 16, conQra Draeger Quenda esQ .
XII.
Cic.

de OraQore III .

praebenQ :

27

lecQio quam codices

,dicendi animos eQ vim eQ arQem habere

debemus" servari non poQesQ ; pro vocabulo quod
esQ

animos

poQius cum Sorof esQ legendum edam nos,

quam cum Koch, aliis, coj5iose.
XIII.
Ten onrechQe QeekenQ La Roche (Homers Ilias, II.
69) aan op Il. VI. 174

(FVV~prap

~FlviT6E

scaQ

wv'x ~ou5

iFpevssv) : ,,; peuvev

schlachQeQe, dem GasQe zu Ehren .

Die BedeuQung

,opfern" isQ die secundare, da miQ

der MahlzeiQ auch immer ein Opfer verbunden war" .
De beQeekenis ,slachQen" is secundair .
XIV.
Wanneer Wolf (Prolegomena ad Homerum, XIV)
schrijfQ : „Teneremus aliquid . . . si ullo aucQore con-
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sQareQ, quando haec [sc . Phoenicum] gens eQ cui
rerum generi scripQuram adhibere coeperiQ . Verum
huiusmodi nullum usquam exQaQ vesQigium", blijkQ
uiQ deze woorden, daQ hij Josephus
Ioaaicw XZTa A7ricwvo ;,

7rsp') ipxx,0TYJToq

of nieQ, of nieQ nauwkeurig heefQ

gelezen.
XV.

Er besQaaQ geen voldoende reden om bij de
,r,XE,poTOVia T45 o6TpaxoCDopia5

een

7rpojjovxeugx

van de

$oux j

Qo loochenen.

XVI.

HeQ verdienQ afkeuring, daQ bij de Eind-examens
der Gymnasia heQ onderzoek naar de kennis der
geschiedenis zich bepaalQ QoQ de nieuwsQe geschiedenis .

