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VOORWOORD en verantwoording 

De hier voorgelegde bijdragen zijn gelicht uit een groter geheel van studies 

over en naar aanleiding van bronnen, documenten en gegevens die ofwel 

nog geheel onbekend waren, ofwel eerst thans in de P.C.Hooft-filologie wor

den ingebracht, hoewel zij reeds eerder aan het licht gekomen waren en 

gereed lagen om bij systematisch onderzoek in bibliotheken en archieven 

naar de bronnen voor leven en werken van P.C. Hooft te worden opgemerkt. 

Enkele van de hier besproken gegevens zijn bij een in recente jaren uitge

voerd onderzoek verzameld als bijdragen tot de documentatie, die indertijd 

is opgezet in het kader van de redactionele voorbereidingen voor de in 

1947 ontworpen uitgave van het Verzamelde Werk van P.C. Hooft onder leiding 

van Prof. Dr. W. Hellinga. Een enkel gegeven dat thans is uitgewerkt, 

bevond zich reeds in het archief van de P.C. Hooft-Commissie als bijdrage 

van vroegere medewerkers aan die documentatie. In zulk een geval is de 

herkomst van het gegeven vermeld. Voor een ander deel zijn de hier besproken 

gegevens voortgekomen uit een systematisch onderzoek van de handschrifte

lijke en gedrukte bronnen voor Hoofts niet-dramatische poêzie, dat de grond

slag heeft gevormd voor een ter perse zijnde volledige uitgave, die, 

naar verwacht mag worden, binnen afzienbare tijd het licht zal zien. Weer 

enkele andere kwamen voort uit het onderzoek dat werd verricht als aandeel 

in de voorbereidingen voor de facsimile·-ui tgave van Al Z.e de gedrukte werken 

van P.C. Hooft, 161_1-1738, onder redactie van W. Hel.linga en P. Tuynman, 

9 delen, Amsterdam, 1972. 

De kopij van het geheel van studies. waaruit de hier voorgelegde bijdragen 

zijn gelicht en waarvan verder een aantal studies van de hand van Prof. Dr. 

W. Hellinga alsmede een aantal gemeenschappelijk bewerkte studies deel 

uitmaken, werd reeds enige tijd geleden afgesloten. Technische moeilijkheden 

zijn er de oorzaak van dat vertra~ing optrad bij het op de pers brengen 

van het geheel. Deze moeilijkheden hebben eveneens hun sporen nagelaten in 

het uiterlijk en de presentatie van de onderhavige bundeling. Zij zijn er 

onder andere de oorzaak van dat het in de gegeven omstandigheden onuit

voerbaar bleek de nummering van de aantekeningen zoals deze in het grotere 

geheel is, aan te passen aan het hier bijeengebrachte samenstel. Het gevolg 

daarvan is dat de nummering van de aantekeningen niet een aaneengesloten 

reeks vormt, maar hiaten vertoont. Een ander gevolg is dat het uitvoerige 

analytische namen- en zakenregister dat op het geheel werd samengesteld, 

niet bleek te kunnen worden verdeeld in een op deze bijdragen en een op het 
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overige betrekking hebbend gedeelte. Een register is daarom thans achterwege 

gelaten. Hopelijk zal het geheel met het register eerlang kunnen verschijnen. 

Een gevolg van de afzonderlijke bundeling is, dat een aantal interne 

verwijzingen moest vervallen en dat enkele aansluitingen van de opstellen 

onderling moesten worden aangepast. De technische verwezenlijking daarvan 

bleek niet dan gebrekkig te kunnen worden uitgevoerd. 

Tengevolge van het feit dat het vermenigvuldigingsproces meer tijd heeft ge

vergd dan oorspronkelijk kon worden voorzien, kunnen op een aantal punten 

feitelijke aanvullingen worden gegeven. Zo is een van de bronnen waarvan in 

deze studies moest worden vermeld dat hij nog niet was opgespoord, inmid

dels aan het licht gekomen. Daar dit echter bij iedere publicatie en op elk 

tijdstip het geval kan zijn, zijn dergelijke aanvullingen niet alsnog 

toegevoegd. 

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat de hier voorgelegde bijdragen 

ook in een tweede opzicht een deel van een groter geheel vormen. Op enkele 

plaatsen wordt gezinspeeld op een in voorbereiding zijnde publicatie, 

waarin hier aangestipte kwesties nader zullen worden uitgewerkt. Hoewel aan 

zulke verwijzingen in het verband van deze bundeling kan worden voorbij

gegaan, zijn zij niet alleen om technische redenen niet uit de tekst verwij

derd, maar ook omdat zij wellicht het karakter zouden kunnen onderstrepen 

van de onderhavige studies en notities. Het karakter namelijk van prolegome

na, gebaseerd op het 'verhoor' waaraan enkele nieuwe gegevens en enkele 

bronnen zijn onderworpen; van bouwstenen voor een hertoetsing van het beeld 

dat zich gaandeweg heeft ontwikkeld en gevestigd over Hooft en zijn werk. 

Of beter: niet een hertoetsing van een bestaand 'beeld', hoezeer dat ook 

steeds het onontkoombare beginpunt is, maar een hernieuwde grondvesting van 

onze kennis, en vooral een afbakening van de grenzen van onze kennis, 

over leven en werken van een der grote cultuurbouwers uit het verleden. Dat 

een zorgvuldig en voorzichtig onderzoek naar en van de bronnen, van 

details, van de scherven die verspreid van een mensenleven overblijven, de 

grondslag daarvoor moet vormen, en tegelijkertijd dat zulk een onderzoek 

noopt tot herziening op fundamentele punten van het gangbare beeld van 

Hooft, trachten deze bijdragen aan te geven door vaststelling en herijking 

van lezingen en varianten, van feiten en feitjes, door registratie van 

bronnen en data, maar in de eerste plaats: door toeleg op de vraagstellingen 

waartoe elk gegeven het uitgangspunt kan vormen en, omdat wij nog zo 

weinig weten en nooit meer dan weinig zullen kunnen weten, ook moet vormen 

als kennis niet alleen het afgeworpen resultaat, maar ook een integrerend 
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bestanddeel wil blijven van het ondeelbare en wederkerig oorzakelijk verbon

den samenstel van weten en onderzoeken. 

* 

Hoevelen hebben bijgedragen tot iemands vorming in een vak en op hoe vele 

wijzen, opzettelijk of onopzettelijk, is in geen opsomming of algemene formu

lering aan te geven. Hoe weinig men er over het algemeen in slaagt zelf, 

anders dan lerend van anderen, een bijdrage te leveren tot zulk een vorming, 

valt op te maken als men bedenkt hoc~ bescheiden en moeizaam de voortgang 

en vordering in welhaast ieder vak is vergeleken met het werk van de grote 

leermeestE,rs die het telt, en hoeveel reeds vereist is om het peil van zovele 

voortreffelijke voorgangers hoog te houden. De veelsoortige en onontwarbare 

factoren die daarnaast de gevoelens van dankbaarheid, die men jegens zijn 

directe leermeesters koestert, bepalen, soms beperken, steeds onevenredig 

doen zijn, maken het uit dien hoofde noemen van de een, het ongenoemd laten 

van de ander, tot een onbillijk getuigenis. Moge dan ook hier volstaan 

worden met het uitspreken van de hoop, dat in deze bijdragen mijn leermeester 

en promotor kan worden herkend en dat zij zich de werken en studies waardig 

zullen tonen waarop zij aanvullingen en retouches behelzen. 

Op het werk van hoevelen de uitvoering tenslotte rust van ieder, ook het 

kleinste, onderzoek en de totstandkoming van de publicatie van de resultaten 

daarvan, kan niet genoeg worden herhaald en onderstreept: de onmisbare 

bijdrage van de vele ongenoemde medewerkers in bibliotheek en archief, van de 

behulpzamen en inschikkelijken in persoonlijke kring; en in de weliswaar 

onder ieder opzicht wenselijke, maar toch tevens als bevoorrecht te waarderen 

omstandigheden dat onderzoek en uitwerking konden geschieden op basis van 

een universitaire werkkring - in casu binnen het Instituut voor Neofilologie 

en voor Neolatijn te Amsterdam -, de steun van collegae en medewerkers en 

van de studenten die in de vruchtbare wisselwerking tussen onderwijs en onder

zoek, soms ongeweten, tot precisering noopten, de toegewijde hulp vooral 

ook van de zorgzame leden van de "techni~;;che en administratieve staf". 

Dat deze bijdragen hun inspanningen waardig mogen zijn. 





TEN GELEIDE en samenvatting 

De hier volgende studies handelen over tracering en opsporing, onderzoek en 

waardering van bronnen als filologische discipline zoals deze de voorwaarde 

vormt voor de interpretatie van teksten en biografische data, aan de hand van 

een bespreking van een aantal manuscriptologische, biografische en biblio

grafische gegevens betreffende P.C. Hooft, die onder verschillende gezichts

punten op hun implicaties werden onderzocht. De verscheidenheid van bij

dragen vindt zijn eenheid dan ook in de eerste plaats in de beoefening van 

het filologisch ambacht van bronnenstudie in zijn verschillende aspecten 

waarvan zij verslag doen, meer nog dan in de dichter en in de persoon van 

P.C. Hooft die het directe onderwerp vormen, ook al leidde in feitelijk op

zicht in de meeste van de besproken gevallen het onderzoek tevens tot 

een kritische herziening van het interpretatieve beeld dat zich gaandeweg op 

onvoldoende gedocumenteerde gronden heeft gevormd. 

De plaats die is ingeruimd aan bronnen die betrekking hebben op Hooft als 

'homo politicus' en op zijn vader, C.P. Hooft, is in overeenstemming met de 

mate waarin de toewijding en dienst aan gemeenschap en gemenebest, de funda

mentele drijfveer om gaven en werkkracht ten nutte te willen en te 'moeten' 

doen komen aan de res publica, de verantwoordelijkheid voor wel en wee 

daarvan, hun beider levensinhoud vormde. Niet alleen voor de waardering van 

zijn historische werken, ook voor het recht verstaan van Hoofts literaire 

werk, van zijn opvattingen over hetgeen hij daar zelf niet toe rekende of, 

later, niet meer toe rekende, en van zijn houding ten aanzien van publicatie 

daarvan, is een juist begrip van Hoofts 'polityk'-maatschappelijke instelling 

een voorwaarde, omdat wat de pen schreef, zelfs als dit niet meer bedoelde 

te zijn dan de hantering van een literaire vorm, toch altijd, door tijdgeno

ten en lateren, alleen verstaan kan worden als iets dat iemand~ een persoon 

in zijn totaliteit, verwoordde voor anderen en dat alleen functioneren kan, 

voor auteur ên ·1ezer, in de eenheid van geschrift en menselijk leven. 

eerste af de Ung 

In de opstellen en notities die deze afdeling omvat, wordt voornamelijk ge

handeld over handschriftelijke bronnen die poêzie van P.C. Hooft bevatten en 

over de problemen die deze bronnen opwerpen. 
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1. De eerste notities, over "Schei_wael", betreffen de problematiek van een 

moeilijk leesbare plaats in Hoofts autograaf. 

2. In het tweede opstel, "Hooft in handschriftelijke liedbundels", worden 

de vragen besproken die een nieuw gevonden en een reeds langer bekende 

secundaire bron voor vroege 'liedjes' van Hooft stellen. Dit betreft 

vooral het probleem van varianten en van de waarde van zulke varianten 

niet alleen voor het onderzoek van de wijze waarop poëzie ( van Hooft 

in wijder kring verbreiding vond en welke functie het daar vervulde, 

maar ook voor de reconstructie van de verschillende auteurs-redacties. 

( Een soortgelijke problematiek wordt opnieuw aan de orde gesteld in de 

aantekeningen bij het vierde opstel, waarbij behalve apografen, tevens 

een gedrukt liedboekje in het geding is.) In verband hiermee komen 

ook het Amsterdamse en het Berlijnse handschrift ( met name van Hoofts 

Granida ) in hun onderlinge verhouding ter sprake, waarbij de specifiek 

neofilologische problematiek van 'manuscriptologie en tekstkritiek' 

wordt aangestipt. Tevens worden in dit verband de 'plaats' van de 

Emblemata Amatoria van 1611 en een nieuw gevonden plano met een liedje 

van Hooft besproken. Een aantal van deze kwesties wordt nader uitge

werkt in de bijbehorende aantekeningen, waarin ook enkele verbeterde 

lezingen van Hoofts poëzie-autografen worden meegedeeld. Aan het Amster

damse handschrift van de Granida en de daarover gerezen misverstanden 

is een 'bredere aantekening' gewijd. 

Het plano, waarvan een afbeelding is opgenomen aan het begin van de 

eerste afdeling, is inmiddels in reproductie gepubliceerd in Alle de 

gedrukte werken van P.C. Hooft~ 1611-1738, Amsterdam, 1972, deel 1, 

p. 179. In dat deel vindt men ook een volledige reproductie van de 

Emblemata Amatoria van 1611, evenals een reproductie van de gedichten 

die voorkomen in gedrukte liedbundels. De Granida-druk van 1615 is 

gereproduceerd in deel 2. 

3. De hierna opgenomen notities naar aanleiding van de opgeworpen vragen ten 

aanzien van de bekendheid van de Emblemata Amatoria in de 17e eeuw, 

handelen verder geheel over de twee gedichten "Weet fjemant betei' saus 

en Verheven grootsche siel". Naar aanleiding van de vermelding door Brandt 

van het eerste van deze twee in zijn Leeven van Hooft, worden de grenzen 

besproken die aan de mogelijkheden tot biografische interpretatie van 

de beide gedichten zoals deze tot dusver werd beproefd, gesteld zijn. 



Hierbij komt met name aan de orde, welke aanwijzingen de bronnen en de 

wijze waarop deze gedichten daarin voorkomen, kunnen geven omtrent 

de aard van deze poëzie. In dit verband komt opnieuw het Berlijnse 

handschrift ter sprake. 

De gedrukte versies van de beide gedichten in de Emblemata Amatoria van 

1611 en in andere gedrukte liedbundels, evenals in de Dichtkunstige 

werken van 1657, zijn gereproduceerd in deel 1 van Alle de gedrukte 

werken van P.C. Hooft~ 1611-1738, Amsterdam 1972. De uitgave van het 

eerste gedicht in Hoofts Werken van 1671 vindt men in facsimile in deel 

9, op p. 559. 

4. In het vierde opstel, "Handschriften in veilingcatalogi", wordt verslag 

gedaan van een onderzoek naar de lotgevallen van enkele Hooft-hand

schriften, als voorbeeld van het traceringsonderzoek van bronnen en de 

zich daarbij voordoende problemen ten aanzien van de identificatie in 

veilingcatalogi. Het betreft hier onder meer een als autograaf beschreven 

handschrift van een gedichtje uit 1636 dat, nadat het aan het licht 

gekomen was, een apograaf bleek te zijn. In de aantekeningen worden vari

anten daarin ten opzichte van de van Hooft in hs. A bewaard gebleven 

autograaf besproken, tesamen met die in een reeds langer bekende apograaf 

van een tweede gedichtje uit 1636 over hetzelfde onderwerp. De varianten 

worden op hun implicaties onderzocht, dit met name in verband met de 

varianten in de gedrukte tekst van beide gedichtjes in een liedboek van 

1637. De daarmee samenhangende vraag, of die publicatie met medeweten 

van Hooft zelf geschiedde, komt daarbij aan de orde; een vraag waarop ook 

elders in de aantekeningen wordt ingegaan in verband met andere gedrukte 

liedbundels en waarover eveneens de toegevoegde aantekening 142 handelt, 

en die de verderstrekkende vraag oproept, wat Hoofts houding ten op

zichte van publicatie van zijn niet-dramatische poëzie was en wat zulks 

impliceert voor de waarde en functie van die poëzie voor Hooft zelf 

en voor zijn tijdgenoten, van zijn en van jongere generaties. In de 'bre

dere aantekening' over "Handschriften uit het Album Wurfbain" wordt 

mededeling gedaan van enkele andere recent aan het licht gekomen hand

schriften van Hooft en Huygens. ( De problematiek van varianten tussen 

gedrukte liedboeken onderling wordt behandeld in de derde afdeling 

aan de hand van een lofdicht van Vander Burgh op Hoofts Henrik de Gróte.) 

De hierboven genoemde twee gedichten uit 1636 zoals deze in het lied-
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boekje van 1637 en in de uitgave van de Gedichten van 1644 voorkomen, zijn 

gereproduceerd in Alle de gedr>ukl:e 1Jerken van P.C. Hooj't, 1611--1'/:)8, 

Amsterdam, 1972, deel 1, p. 363 en p. 451-452. 

tweede afdeling: biographica po UJica. 

In deze afdeling wordt allereerst gehandeld over de bronnen voor onze kennis 

van toedracht en omstandigheden van Hoofts benoeming tot Drost. Behalve 

aan de implicaties van de daarop betrekking hebbende archivalia, wordt daar

bij aandacht besteed aan de aard en de historische context van de uit

spraken van Hoofts vader over deze kwestie, door hemzelf opgetekend in zijn 

"rnemoriën en adviezen", en aan diens ( politieke ) positie in het Amster-

damse regenten-patriciaat zowel ten tijde van Hoofts benoeming als in de ja

ren waaruit die uitspraken dateren. Een der vragen die zich hierbij voor

doen, en wel die naar de verhouding tot Prins Maurits zowel van Hooft zelf 

als van zijn vader, wordt mede belicht j_n het tweede opstel, "Maurits te 

Muiden'', en vormt anderzijds aanleiding tot de bespreking in het vierde, 

"Cornelis Pieterszoon Hooft en Prins Maurits". Vanzelfsprekend komt daarbij 

tevens beider houding ten opzichte van het grote conflict "tussen Maurits 

en Oldenbarnevelt" ter sprake. 

In het tweede opstel wordt een - binnen de P.C. Hooft-studie nieuw - gegeven, 

en wel Maurits' komst op het Muider slot in september 1618, geplaatst in 

de omstandigheden van dat moment, waarbij tevens Maurits' bezoek aan Amster

dam in mei van hetzelfde jaar in het geding komt in verband met het ver

onderstelde aandeel dat Hooft toen in de ontvangst had. Daarbij wordt tevens 

de ( politieke ) interpretatie aan de orde gesteld van de wijze waarop de 

Academie bijdroeg tot de feestelijkheden in mei. 

In het derde opstel, "De datering van de Isabella van Hooft en Coster", 

worden de consequenties van het nieuwe gegeven voor de datering van de 

Isabella uitgewerkt, welk stuk op het Mui.der slot voor Prins Maurits werd op

gevoerd. Tegelijkertijd wordt het beeld van Hoofts houding in politicis 

in 1618, zoals dat was gebaseerd op de datering van die opvoering in mei, aan 

een kritische beschouwing onderworpen. De ontvangst van Maurits te Amster

dam in mei 1618 komt hier opnieuw aan de orde. 

In het vierde opstel, "Cornelis Pieterszoon Hooft en Prins Maurits", wordt 

onderzocht welke conclusies de beschikbare bronnen toelaten aangaande 

C.P. Hoofts oordeel over en zijn contacten met de Prins. Daarbij wordt vooral 

aandacht besteed aan het karakter van de van C.P. Hooft bewaard gebleven 
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"memoriën en adviezen" als bron. Behalve C.P. Hoofts politieke stellingname 

wordt in dit opstel eveneens de kwestie besproken van zijn "ontduiking" 

van de convooien. 

Het vijfde opstel is gewijd aan de bespreking van het handschrift met aante

keningen (11Aanmerklijkheeden" en "bijteekeningen") dat het nieuwe gegeven 

over "Maurits te Muiden" bevat en waaruit tevens een ander nieuw gegeven, 

namelijk over een ontmoeting van Hooft met Oldenbarnevelt in 1617, wordt ge

releveerd. Welk licht deze aantekeningen van Hooft op zijn "polityke" in-

stelling kunnenwerpen, vormt hierbij een onderwerp, waarop de beide laatste 

notities, over "De Joodse begraafplaats 1642" en over "Medemblik 1584" 

aansluiten. 

Het eerste van de drie afsluitende Varia biographZ:Ca betreft het incident met 

Hendrik Hooft te Lillo in 1622. In de tweede notitie komt naar aanleiding 

van een ambtelijk document mede de houding van Hoof ts vader ten opzichte van 

de Joodse natie ter sprake, in het derde wordt een groep van diens hand

schriften besproken. Het directe onderwerp betreft hier in het eerste geval 

de baljuw in zijn ambtsbediening, in het tweede de historicus en ambtsdrager 

P.C. Hooft. In beide gevallen komt èen grondtrek van Hoofts levensinstelling 

naar voren, een instelling die duidelijk de stempel draagt van zijn vader, 

burgemeester C.P. Hooft. 

derde afdeling 

Naar aanleiding van de bespreking van een onlangs aan het licht gekomen af

zonderlijk uitgaafje van lofdichten op Hoofts Henr1:k de Gróte, wordt onder 

meer gehandeld over de aanleiding tot het ontstaan en de oorspronkelijke be

stemming van enige van deze lofdichten, in het licht van het feit dat Hooft 

afwijzend stond tegenover opname van 'lofwerk' in zijn uitgaven. In dat ver

band wordt eveneens het uitzonderlijke feit besproken dat in de uitgave 

van Hoofts Wer•ken van 1671 wèl lofdichten bij de !lenrik de Gróte werden ge

drukt en worden de omstandigheden onderzocht die de bezorgers van die 

uitgave, Hoofts zoon Arnout en Geeraardt Brandt, aanleiding kunnen hebben 

gegeven tot opname. Tevens wordt, aan de hand van de onderling verschillende 

uitgaven van het lofdicht van Vander Burgh in gedrukte verzamelingen van 

gedichten, het probleem behandeld welke conclusies over de chronologie van 

de redacties getrokken kunnen worden uit de varianten in dergelijke publi

caties. Leidraad bij deze behandeling vormt het stellen van de vraag naar de 

kopij van elk van de drukken. In de bijlage bij deze afdeling zijn enkele 

reproducties toegevoegd. 
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E E R S T E A F D E L I N G 

Scheiwael 

Hooft in handschriftelijke liedbundels 

Het Amsterdamse handschrift van de Gr•anida 

Weet ij eman t be ter saus en Verheven groo tsche sie l 

Handschriften in veilingcatalogi 

Handschriften in het Album Wurfbain 



<een tticu 1Uctlthcn J 
<Op Ot UJtjfc: 

Vluchtighe Nimphc vvacr, &c. 

Wlnbdten1HlCt' bet ~o~ afq 
llJilt 

tnufi mHn tmu Dott op Dec bJHt 
;o41r idt joabc1 

', ~p~cpt lJC fJ~Uht/ 
~n oic tdnlJcn uan ml'llrmr 
moaütlfü rc~up!t mam Nimphc 

Dacr. 

Nim phe 300 t'&l.G' o.lfJ llbP tm:~ 
niort / 

îiat mijn unnoJJ tot uUJct fpo~t 
loopt aOP fcbuplrn 
:Inoc hupltn 

··1n brt llirprtc U~n Dtt UJout " 
a:>nn: ubµ mtt r"n ucrt.Hurt 31m 

föur. 

E~edbµ nirt bnt îlte Saters îhlCt 
1D eens morbttn nemen watt 
~nbclmcUm 
~·;sin g~cfrUm/ 
llit wri neme ruwer fptjt (biiit· 
t.arcu llaer een ~)ntbtt !ring om 
~onbcr tt btndtf bat int lu:upc 

· .. ~inuH.s fü:mgê ahu Uan gupc 
ZiJn bcryolcn/ 
loopt GbP il ooien/ . 
mcur.norlJUlf.i boe ;m llbP bh~t 
Dat nbt majn ~~et en bunn num 

nitt0 

Want bom top ladl ttan 11 ;g" 
bont~ hut 

.f,ongm tot ben llagbtrntt 
ft3tt nrnlrnntirr/ 
een uoo~ l.lnlltt/ 
44'.at Den oan~ ic u btthooa 
~looro~ u UHlngf at~ een roo11. 

1'9ompdê boo~b· ir op Dat pns 
. n.uckh crccn qunct teken W&l~ 
efEn u.rnnnecr idt 
,i)tcr llcaccrhch/ 
i:tuL' m riuam u montn!~ttn ttct 
1\cµtc u hppf oodJt amm weer. 

~·wcparrë tn IY:imtric~ept 
4)aft ;oo wet met ftlfmm 3epc 
'Boo~ 01c mouwm1 
<it'ltan lJ~1rr rouwen 
~te (J{Jrbotim OH'!lftbttfmntt 
umifrJ;tcr wtlomom l)Jtt lllr.t. 

s :J. tl :l /;J. 

(Plano, zie P• 20) 

en ntctt te;; 
î:Jcltcn;®p be ltltjfc: 

~lrtbrntnt. 

<l1: brn fttr ftr11ndt 
~002 bet bcbrurmd\/ 

~ t:Ocntiitbr.lt mptrlrmc 
~c frbcpoê uan nc hcmc mijn 
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~n be heföc notb 'bed met r. 
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ban u mort crnv acfr!)e}JOf 31jn 
i)ct llirr lnnnt ;eet ·- ·.· .. 

· <en i'Jt ~L,i,10t nocO Dt~I rtltcr. 
~choon t:\locmltm jent 

~eer crcrllcnu 
<Dm u lpo' aclt to~mmtl " 
mijn l)crt tn rwacr Dolrn~c l&ldJ 
~Is iel~ î:lt: liicflle ket ncurm1J1 
~)ctbitr l:l~ant fret . 
en oe Ucföc nee!) Ucd meer. 

111n idt weer room 
Sl)tin hcffü~ fd)o1.m/ .. 
~nl frlt oan tudcoom jlJtt 
30 nctmt mp m u ;u:mhé~ llHic 
;o fnont 1)11t btct nt clrhê hant 
li)ct bier [J;f),:H 3trt 
en oc Hcföc nor~ Ucd a~'ccr • 

p~inrcffc h1t 
~p ooco l)ditnt 
lUdt mHn t!CUm ccmfrm.' 
4@f telt man. oolm MlHH ftrnct 
bMr 30 m~;11 ttit un:lo~cn auct 
i;)cnncr h~imt ;c~t 
~:noc lUcf JC nor\jbtclmnr. 

f 3.01 b$ 



Voor iedere filoloog -en dit is dan in de eerste plaats 
degeen die zich gewijd heeft aan de studie van de 
bronnen- spreekt het vanzelf dat hernieuwde en 
voortgezette bestudering van bijna ieder handschrift 
ook weer nieuwe lezingen naar voren kan brengen. 
Niet alleen door nieuw in1,icht en nieuwe aandat:l1t 
voor aspecten van de bronnen waar voorgangers 
door hun andere _,doelstelling, technieken en me
thoden aan voorbij gingen, ook wat de lezing zelf 
betreft is geen enkele editie "definitief'. ! let 
1necst "verraderlijk" zijn daarbij dan niet de direct 
herkenbaar moeilijke plaatsen, die filologen vóór 
ons reeds van cruces hebben voorzien, maar juist 
die, waar een verkeerde le1.ing zich in de context 
-bij onze altijd onvoldoende kennis van woorden 
en zaken uit het verleden- als vanzelf aandient en, 
eenmaal "geijkt" door een standaard-editie, zich 
des te gereder "als vanzelf' aan blijft dienen. 
Dat de nieuwe transliUeratie van 1 loofts hand
schriften maar zelden tot andere lezingen voerde 
en dan nog meestal slechts op detailpunten, dan
ken wij vooral aan het voortreffelijke werk van 
Leendert-'., Sr.. Toch bracht ook in dit opzicht een 
steeds opnieuw weer ingestelde controle nog een 
enkele verrassing, Daartoe behoorde de vaststelling 
dat het in elk geval niet Sclzcil!'ael was wat ! looft 
bij vs. 37-40 van ójn C/a('('/i-1,cidt schreef. (Zie de 
!llededeling daarvan in de door C.A. Zaalberg ver
zorgde bloemlezing Uit JfooFs Lyriek, 2e druk, 
Zwolle 1967, p. 96.) In dit geval was het juist 
doordat het hier een buîtencontextucle notitie be
treft waarvan de betekenis duister bleef, dat 
Leendertz' lezing Sclwiwacl niet dwingend de arg
waan van de filologen wekte, zoals een crux in de 
interpretatie dwingt tot contröle van de trans
litteratie. Dat bijvoorbeeld in het tweede van de 
drie "Glasschilderij"·cpigrnmmen in Leendertz
Stoett 1, p. 72:73, in vs. 7 zowel Leendcrtz als 
Stoet! misleid is geweest en er seid sij in het hand
schrift staat en niet seid hij, zal ieder die deze 
gedichten heeft gelezen vrijwel moeiteloos hebben 
begrepen. Bij Schciwae/ wordt echter de lezing 
door twee factoren bemoeilijkt. Te11 eerste is het 
functioneren van handschrift als vorm van schrif
telijk taalgebruik in hoge mate afllankclijk van 
zowel de herkenning van de visueel waarneembare 
taalgebruikseenheden ("woorden") in hun con
textueel verband, als van de voorwaarde dat de 
le:t.er beschikt over de noodzakelijke voorkennis 
0111 de mededeling te kunnen begrijpen. I loc per
soonlijker het karakter van de geschreven bron, 
ook in de 1.in van de "slordigheid" of "vluclitig· 
heid" die de scri ptor zich kan "veroorloven", hoc 
nwer het bedrijf van de translittcratil' gelijkenis 
begint te vertonen met het n1isverstaan van een 

~) (Vgl.p. 12 in De nieuwe P.C. llooft·editie ; en 
zie L.-st.I, p.62 (onder vs.36); 
hs. A, blz. 258) 

onbekende naam over de telefoo11. J 32 l Dc notitie 
bij Oacc/1-/,eidt ligt c11igs1.ins in dit vlak, hoewel 
het type van dergelijke notities toch 1.ij11 begren-
1.ingen lieert. Tc11 111•cedc is de dcfi11iticve notitie 
in dit geval gedeeltelijk over een a:111vankelijk 
a11derc heen geschreven, waarbij Hooft slechts :ian
d11idl'1ldcrwijs de rnc letter of comhi11atie va11 let
ters 0111vonntk tot een a11dcrc, een 1 looft eigen 
"111inigc" manier van wij1igcn. 
tvLiar toch was hij de IC1i11g Sc/1ci\\'11c/ mede een 
van de incest voor de h:111d liggende -en juist daar-
0111 haast "onvermijdelijke"- paleografische ver
gissingen in liet spel, die nu ook weer de basis 
vormt voor de 1.ekerheid dat er, wat er nu ook wèl 
staat en stond, in elk geval niet Se/iel staat of heeft 
gestaan. In plaats van een lt, staat er namelijk een 
k. !loc bedrieglijk veel dek ook lijkt op onze mo

derne Il. in l loofts hand uit die periode is de gra· 
fische oppositie onontkombaar: de lt is steeds 
gcsta<irt. ! loc lang een verlezing die 1.ijn oorsprong 
vindt in deze hcdriegclijke k kan doorwerken, in 
een tekst die zoveel meer in de belangstelling staat 
en bij een veelvoud van geïnteresseerden dan 
1 !oofts Claech-f,cidt ooit zal kunnen boeien, toont 
de rectificatie van Mej. Dr. 1.11. van Leghen in het 
maandblad A 111stc!oda11111111 49 ( 1962), p. 71, bij 
de vijfde brief van Rembrandt in de uitgave van 11. 
Gcrson, ScJ1c11 letters by Rc111/mmdt, The 1 laguc 
J 9(i l. De traditionele lezing 1'011c!ic11 in plaats van 
1·cmckc11, die in de context en als spellingvorm 
"acceptabel" was. berustte allereerst op de ver
lc1.ing van k als h, en bij gevolg van 11 als 11. waarop 
Rembrandt dan ditmaal niet de grafische tittel 
gei.cl zou hebben die ook hij er gewoonlijk boven 
plaatste, maar die evengoed ontbreken kan als pun· 
ten op i, j of ij. Sd1eiwacl stond dus hierin niet 
alleen: ook in de weinige woorden die ons bewaard 
gebleven zijn waarin Rembrandt iets zegt over zijn 
eigen schilderijen, hield de verlezing stand tot 
1%2. 
Wat er nu wèl staat bij de tussengevoegde strofe in 
Clacch-/,cidt, blijft in zoverre onzeker <lat het nog 
niet duidelijk is waarnaar de notitie verwijst. Wat 
1 looft eerst schreef, was vermoedelijk Jck dwael of 
jck dwac/, in elk geval Jck of jck èn waarschijnlijk 
ook eend, maar met daarachter misschien nog niet 
het overigens zelf duidelijke 11•acf. Vermoedelijk 
stond er bij die eerste (begonnen) notitie ook nog 
niet Op voor: dit is geschreven met een iets andere 
stand van de h<ind en is dus wellicht toegevoegd, 
waarschijnlijk eerst na de wijziging. Die wij1.iging 
voerde 1 looft uit door over de .! (of j) van .lek (of 
jck) een d te schrijven en vervolgens met enkele 
minimale pcnncstreken ck en de daarop volgende 
letter om te duiden tot m, zodat het eindresultaat 
Op den ll'ilcl. werd. Dit kan een topografische aan
duiding zijn als t A///sfcrd11111 dal hij de strofe er 
onder st:1al, maar moet dan toch door 1.ijn speci
llcke karakter een hijwndere betekenis voor 1 loort 
hebben gehad; bij de andere op donderdag 3 april 



1 (108 gedateerde strof'c staat niet een dergelijke 
a:rnduiding. In elk geval is er een duidelijk rap
prochemcnt met Jcsc wac/ in vs. 9; maar moet 
men daarbij denken aan de Wacl te Amsterdam, die 
toen nog zijn natuurlijke riet-oever had? [33] (Zie 
het maandblad AmsteloJamum 49( 1 %2), p. 17. 
waar in andl'r vcrha11d genoteerd is dat men "011 de 
Wael" woonde). Tot dusver is het ons niet bekend 
of er een relatie van !looft op de Wael woonde en 
dc;.e interpretatie blijft da11 ook onzeker. Een an
dere mogelijkheid is, dat met deze woorden, en 
dan wellicht ook met de eerste notitie (.lek dwae/), 
een liedtekst zou zijn aangegeven, maar ook daar
naar leverde het onderzoek tot dusver geen resul
taat op. Ondanks de nieuwe leï'.ing blijft wat er staat 
en stond dus niet minder enigmatisch dan 
Leendert!.' Schciwac/. 

HOOFT IN HANDSCHRIFTEUJKE 
LIEDBUNDELS 

Nieuwe gegevens kwamen ook aan het licht over 
de vormen van verbreiding van Hoofts gedichten. 
Of is het in dit verband beter te spreken van 'liede
ren' of zelfs van 'liedjes'? Want wat pas later in 
Gedichten J 636, "P.C. lloofts Zangen" werden, 
heetten bij Roemer Visser in 1614 nog "de arno
reuse liedekens van den overtreffolijcken Neder
landtschen Poeet Pieter Comelissen Hooft". Daar· 
mee bedoelde hij de gedichten in de Emblemata 
Amatoria van 1611, waaraan hij "het woordt" 
Galathea wacht u wel voor nr. 50 van het eerste 
schock van de Si1111cpoppc11 ontleende. Het is de 
tweede regel van Hoofts Vl11clrtige nimph zoals het 
in Hoofts handschrift voorkomt; in de Emblemata, 
waar de eerste regel herhaald is, is het de derdc.[46] 
Het liedeken is echter wel al vóór 1611 verspreid 
en het zal behoren tot wat !looft "om de geneuch
te gedicht" heeft en wat reeds vóór de uitgave van 
de h'mblemata tot zijn "becommering onder de ge
meente geraeckt is", zoals hij het zelf, inmiddels 
Drost van Muiden geworden, in 1610 tegenover 
Daniel Heinsius formuleerde. [47)1n elk geval komt 
het voor, samen met het lied Windcken uit Hoofts 
Granida, in een handschriftelijke "liederenbundel, 
naar het schijnt opgedragen aan Maria de Witte te 
Dordrecht" met, voorzover gedateerd, gedichten 
uit 1592-1606. [48] 
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Was dit 'juffcrhm•kjc' reeds l:111g hekrnd. een ander 
handschriftelijk 'liedboek' kw:1111 u11l;111gs aan het 
licht, naJ;1t de Koninklijke llihliotiicck te \-Cra
venliage het in dccc111hcr 1 ()'.)') verwierf :lis ge
schenk van Dr. Jacob ter Mrnkn.14<1 jl en geco111-
plicccrd "alh111n met rnpicë11 van gcdichll'11 en 
liederen uit de 17c eeuw", waa1i11 behalve copicfn 
echter ook f>c l\laq:,licdcr('// .!crc111i11c Il ./11 nï111 
gesel door.!. /lfassa (fol. 941UJ~IV) voorko1m'll, die 
waarschijnlijk autograaf 1.ijn. evenals de V()oral
gaandc poë1ie-foccijgc11i11g Il 11m 111ciuff. Il 
/\fc.!11/' ;1111111 Van Os (f'ol.91 R-(131{). l)czc rnllc11 
van de hand van Joh an nes Massa 1.ijn, ge horen 
1630, gehuwd met Anna van Os in 1 (155, rn 1.ij 
zullen dateren uit de jaren 1 (,5() , 1 (155. Zij vor
men echter een eigen 111an11scriptologische eenheid 
met ook een eigen oude paginering( fol. 9 J -<)<)cc"f. 

1 - f. 17") en zijn kennelijk later in dit album 
geiilcorporecrd.[50J Op fol. I03R-108R komen er 
ook "Constantin l luijgens heijligc dagen" in voor, 
beginnend met l luygens' opdracht aan Leonora 
llellemans, die eerst van eind 1644, begin 1 M5 
dateren.(51 ]Maar het begin van het 'album' is wel 
van ouder datum. Twee gedichten 1ijn daarin ge
dateerd: een op 1609 (fol. 23V) en een op 1610 
(fol. 47R); op fol. 8(1-88 werden bij eerste inspec
tie gedichten van Daniel l lcinsius herkend. [ 52] Op 
fol. 6V-8R is, eveneens zonder naam. lloofts Ji'i11-
dckc11 opgenomen als "Een Liedcken Op de wijse 
Vl11chtighc Ni111phc ctc", met "finis" er onder. 

Varia11te11 in Wi11dckc11. 

Windckcn dacr het bosch af drilt komt niet af10n
derlijk in 1 loofts handschriften voor, maar alleen 
als lied van Dainto in het begin van de (,"ranida. 
Wel heeft ! looft het als afwnderlijke S!\N<; op p. 
90 opgenomen in de F111hlc111ata, met als wyse: 
Vluc/itighc Ny111ph, i'fc., en het is blijkbaar ook als 
afzonderlijk licdeken vcrbrcid.[53] Leendcrtz en 
Stoelt hebben het echter niet opgenomen onder Je 
poëzie en men vindt de tekst dus alleen in 
Leendertz-Stoett II als vs. 39-80 van de Granida. 
[54]Ter vergemakkelijking van het naslaan geven 
wij daarom steeds eerst de versnummmers volgens 
deze regeltelling in de (,'ra11ida, tussen haakjes ge
volgd door liet nummer in lil' afwnderlijke telling 
vs. 1-42. 
Bij vergelijking v:1n de tekst in het "album" llll't dl' 
versie in de Granida blijkrn allereerst het derde en 
vierde couplet van plaats verwisseld te 1ijn. Verder 
komt er ook een groot aantal varianten in voor, 
die, dat is een eerste opmerkelijk feit, overeen
komen met de afwijkende lcï.ingcn in Maria de 
Witte's liedbockje.l55]Drie daarvan blijken bijÏ()n· 
der belangwekkend te 1.ijn, omdat zij kunnen la!l'n 
zien dat de in liedboeken, op pl;rno's en in hand
schriftclijke copicën voorkomende versies, die 
deels wellicht langs mondelinge weg verbreid zijn, 
ock varianten kunnen bevatten die van 1 looft zelf 
afkomstig ûjn, of tenminste door hem overgc-



llt 111ie11 ol nkc 11d. \\'ij g;1;111 er daarn111 ict s nadc rop in. 
! Je; dri'' hcdm'ldc v;1ria11kn ko111c11 voor 

111 1·,. ·13(.S), 5ll( 12) ''Il l1S(.'7) van hl'l lied. 111 vs. 
'U( :->) c11 (15( i7) staal in llL'itk ltandsl'l1ril'telijkc 
Ji,'dh11ndt'ls 1111Tlkacr (11111c/rncr), resp. 111alka11dcr 
(11111eln111iler). h1 d;1! blijkt llll ook de oorspron
k,'li1k,, k1i11g va11 ltl'I 1\mslcrdarnsl' handschrift(hs. 
A) 1;111 de (,'ra11ida te 1ij11.j5(1jDaar stond eerst 
111aln1a, r''sp. 111alca11dcr, wat later werd door
gehaald en grwij1igd tot clcka1;r l'n clckandcr, 1571 
h'n kleine 'taalkundige' variant, waarin wij, en 
tktail, tk taall1ot1wl'rsgc11eratil' br1.ig zil'n met het 
V<llîllen van l'<'ll algemeen Nederlandse (schrijf} 
t;1al, lll't 'algemeen beschaafd' w men wil, maar 
dan tnc'll nog primair opgevat als sclmjiclijkc cul
tuurt;1al. j .S8 jln heide handschriflclijke liedbundels 
treilen wij dus 1 loofts oorspronkelijke redactie van 
hs. A aa11. 1 ki wu nu echter onjuist 1.ijn te stellen 
dat 1.ij dan ook dateren van vóór de editio princeps 
van de (,'mnida van 161.S, die de gewij1.igdc redac
tie van hs. A heeft, nl. clckaêr en clck.-andcr. !59] 
Lr 11h1ct alken wel van uitgegaan worden dat zij 
nil't rcd1tstrccks terug gaan op de gedrukte versie 
van 1 (l l .S. 
:\laar dan gaan 1.ij ook niet rechtstreeks terug op de 
tekst in de E111hfc11111t11A11wtoria van l (111, waarin 
ll'i11dc~rn als SANG op de 'wysc' Vl11clztighc 
1\1·11111/J, etc. reeds afwnderlijk was opgenomen op 
bl1. 90, \V;1nt Jaarin was dewij1.iging tot clck.aêren 
c!ckandcr reeds doorgevoerd. 1()01 Evenals nog een 
derde wij1.iging in het /\ msterdamse handschrift 
reeds vóór de cditio princeps van de Granida van 
1 lil .S was doorgevoerd in de Fmhlc111ata van 1611: 
de schrapping van de slot -11 van het voegwoord 
doen in vs. (i.î(2.S).!<1l l 1'.n ook op deze plaats 
lil'11hcn de handsclirirtclijkc liedbundels alie twee 
de oorspronkelijke vorm van het Amsterdamse 
li;rndschrift. nl. dorn, behouden. Maar wellicht is 
'hl'ho11den' in dit laatste gl'val te voorbarig gesteld. 
D.: variabiliteit van dergelijke vormen is in het 
algernccn in deze jaren en ook nog binnen de 
(,'ra11id11-druk van 161.S, te groot om voor de 
tcbtgcschicdcnis een gegeven te kunnen vormen, 
als niet alk andere woordvmmvarianten bij de be
onr\kling worden betrokken. In dit geval lijkt bij 
cl.'n eerste peiling de wij1iging van doen naar doe 
"''liter toch opv;illcnd, 01rnlal doe 1.onder 11 voor 
lil'l V\lL'gwonrd 'toc'n' in de Uranida-druk van 1ö15 
een 11it10ndni11g lijkt. j62l 
lntussl'n is uit de vergelijking met de Fmblrnwta 
van 1fil1 wel duidelijk, dat voor een juiste plaats
lil'Ixiling van <k redacties in de handschriftelijke 
licdl111ndcls, VL'f"t~l'lijking met alleen hs. A niet vol
doende is. Vergelijking van alle overgeleverde re
d;1L'tics is 11ood1.akclijk en niet alleen voor een juis
k 'plaatsi11g' cn lwnmdcling van de varianten in de 
li,·dht11llkls, ma;1r cw111ccr Vt>or de beoordeling 
van de varianten in de primairl' bronnen zelf, bijv. 
in dl' Emhlo11a111. Vnorwver de wijzigingen in 
lluofts dicht werk onderwerp 1.ijn geweest van be
studering, betrof dat tot dusver praktisch uit-
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sluitend de variantl'n in de editie-! 11.\(1. 1 l1L' in lk 

h'111hfc11111/11 ten op1.ichle van de handsclirilt-rc
dactics werden nog niet sy,tcmatiscli ondcrwclit, 
hoewel zij voor een deel reeds preluderen op de 
wijzigingen in 1 ()3().1 h3 j 

f)c F111h/c111a/a 1!111atoria 1·a11 /6//. 

De gerichtheid van de literair-historische belang
stelling en studie in de l 8e en l 9c eeuw heeft er 
trouwens toe geleid, dat de eerste druk van l loofts 
lyrische poëzie, de h'111hlc11111ta van l (i 1 1, als w
danig tot nu toe nauwelijks aandacht ten drcl viel. 
Terwijl in de l 8e eeuw het werk van J looft als 
geschiedschrijver en dichter wordt gelezen, bewon
derd en bestudeerd in de meest voltooide vorm 
daarvan en dus ook in hoofd1.aak naar de canon 
die zijn 1.0011 /\mout er in de Werk.en van 1<>71 van 
had opgesteld in aansluiting op wat ! looft 1.elf had 
waardig gekeurd om onder 1.ijn naam te blijven 
voortbestaan, wordt de aandacht in de l <Je eeuw 
geheel verlegd naar de meest oorspronkelijke vorm 
waarin l loofts poë1.ie was bewaard gebleven en 
niet in het minst ook naar dat gedeelte dat hij zelf 
nimmer heeft laten drukken of dat hij later heeft 
verworpen. Van de grote uitgave van Alle de 11•cr

ke11 van 1703-1704 wendde men de blik naar de 
handschriften van l loofts poëzie, die door een uit
zonderlijke goedgunstigheid van het lot zo con1-
plce! bewaard gebleven 1.ij11, dat men in de gevallen 
dat er een ontbreekt de vraag kan stellen welke 
bijzondere omstandigheden daarvan de oorzaak 
vormden. Sinds Leendertz' editie van 1871 is ver
volgens alle aandacht gevangen gebleven tussen de 
handschrift-versies en "l Ci3ó" en werd aan de eer
ste uitgave van 1 Ioofts gedichten in de F111h/c111ata 
A111atoria vrijwel voorbijgegaan. [64] Noch als pub! i
catie op 7.ichzelf, noch in zijn plaats tussen hand
schrift en verzamelde gedichten werd er tot dusver 
een studie aan gewijd en ook het waarom van de 
uitgave en de keuze die in deze 1.onder auteurs
naam gedrukte bundel werd gedaan, werden nog 
niet bestudeerd.[65J Ruim twintig van de gedichten 
die er in werden opgenomen, heeft ! looft in de 
editie-1636 niet laten herdrukken. Deze wcrdrn 
dan ook door /\mout l lellemans ! looft en c;ccr
aardt Brandt niet opgenomen in de Werken van 
167L[66]Dc zes die David van Hoogstraten er wèl 
van opnam in de /\fcngc/\\'crk.c11 van 1704, ontleen
de hij niet aan de uitgave van de F111/>lc11111ta 
Amatoria van 1611of1618 zclf.[67] lloogstwaar
schijnlijk nam hij 1.e over uil de Dichtk1111stigc \\'Cl'· 

ken van 1657 (herdrukt in !668)l68J.waarin 1.c 
weer waren overgenomen uit de rrcrsc/1ci·dc 
Nederduytschc (,'cdichtc11 van 1 ()51. Maar ook in 
de1.e bundel zijn 1.ij in elk gl'val niet alle geput uil 
de F111blc11wta van 1 (1 I 1 of 1()18 zelf en voorzover 
de vele liedboeken uit dr l 7e eeuw zijn onder
zocht en voorwvcr de daarin, veelal anoniem, 
voorkoml'11de gedichten van ! looi"! 1.ijn herkend, 
blijkt daaruit dat ook de sarnrnstcllers en drukkl·rs 
van de liedboeken niets of' nauwelijks iets aan de 
E111blcmata hebben ontleend. [69]( 1.ic ook P• 24) 



Een p/11110, '[lcrlij11' en lll<'<'r mri1111tc11. 

lkli.ilve dt' nit'll\I' :1a11 lit•t liL·iit gd;o111en liand
'clirirtclij\.;l' lit•dhllndèl, bevindt 1.ich in de Ko
nin\.;lijh· llihliollwe\.; te \.(;ravenhage nog een tol 
d llswr on opgc 111cr\.;t c bron voor het 1 ic de ken uit 
de (;mnida: een plano mei twee 'nieuwe licde
kcns', waarvan het eerste, ;rnonie111 als het andere, 
Hnofts l1'i11dc/,rn is (1ic de anicelding op p.16 ) .. Als 
enige afwnderlijk gedrukte liedtekst van ! looft 
die, arg('1ien van de gèlegcnheidsdruk van de !Jmi
/ojtsang van 1 (iOS, tot nog toe bekend is, vormt dit 
een van dt' kostbare nieuwe aanvullingen die thans 
aan let'1Hlcrtz' /Jihliogra/J/Jic kunnen worden toe
gevoegd. ! let vertegenwoordigt namelijk een ver
spreidingsvorm van 1 loorts poëzie in druk, die 
daarin nog niet was opgetekend. [70] 
~laar eveneens in ander verband vormt de nieuwe 
hron ern winst punt van grote waarde voor de 
l lonft-lilologie: ook het plano bevat een niet ge
ring aantal varianten. Doordat er nu van Wi11dckc11 
wvele redacties ter beschikking zijn met vele on
dcrlingl' verschilkn, kunnen de varianten tussen de 
primaire bronnen ( hs. A, de 1:'111blc111ata, de 
Granida-druk en (;cdichtc11 1636) geplaatst wor
den binnen een groter geheel van varianten in 
bronnen dil' op verschillende wijzen een redactie 
van het gedicht hl'hhcn overgeleverd. Terwijl over 
de verhoudingen en de onLkrlinge verwantschap
pen tussen de pri111aire bronnen op grond van al
leen de varianten in die bronnen zelf. verschillende 
hypothesen zijn op te stellen. kan het volledige 
variantenmatcriaal van ll'i11dckc11 en de tckstver
wantschappl'n die daarin zijn te onderk,ennen, als 
toetssteen dienen voor deze hypothesen en voor de 
tekstkritische praemisscn die daaraan in de Hooft. 
filologie ten grondslag liggen. Het is hier niet de 
toeleg daar uitvoerig op in te gaan, maar omdat een 
rnkcl aspect hiervan toch even de aandacht ver
dil'nl, mogen enkele voorbeelden ter illustratie vol-
gen. 
Bij vergelijking van de redacties van ll'i11dckc11 in 
de twel' handschrift-bundels, het plano, de oor
spronkelijke redactie in het Amsterdamse Gra11i
da-handschrift (hs. J\ ), de gewijzigde redactie daar
in (Arnrr.). de editio princeps van de Gra11ida van 
1(i1 S, de Gra11ida in het Berlijnse handschrift en de 
F111hlc11wta van 161 1, krijgt men ten aanzien van 
de reeds besproken varianten in vs. 43(S) en 
(15(27) het volgende beeld.(71 IDe F111b!c111ata, het 
gc•wij1igde hs. J\ en de Gra11ida-druk hebben 
clckaà· en c!ckimdcr. Daartegenover hebben de 
dril' dispcrse, 'onder de gemel'nte geraeckte' versies 
alle drie de oorspronkl'lijkc lezing van hs. J\: ma/
cacr en 11w/ca11dcr. Zij komen daarin overeen met 
het Berlijnse handschrift, dat ook 11111/caar ~n 11111/

('(Jl/(/cr hecftT72]1·:n daarmee voeren dan de varian· 
ten in een 'jufferboekje' uit Dordrecht, een inge
wikkeld samengesteld poël.ie-'album' en een toe·. 
vallig bewaard gebleven plano, naar de problema· 
lid;, van dl' verhouding tussen het Amsterdamse en 
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het lkrlij11se handschrift, in dit geval van de (,'mni· 
d11.l7.ll i-:l'11 prohleniatick, waarnit 1.ij niet 1.ijn los 
te 111akt>n l'll waarop 1.ij ook weer nieuw licht kun
nen weqicn: al was liet slechts dal 1.ij tot nog gro
tl'r voor1.ichtigheid dwingen rn11dal de verhoudin
gen veel gecompliceerder blijken te 1.ijn dan alleen 
een wrgclijking lussrn hs. A en 'l\erlijn' toch al te 
zien geeft. 
llij de variant in vs. SO( 12) bijvoorbeeld liggen de 
verhoudingen weer geheel anders dan hij nwlcacr 
en c/ckar'r. ln het Berlijnse handschrift staat in vs. 
SO( 12) 111ct recht, terwijl hs. A, zonder wijziging 
op deze plaats, met rc<;ll heeft en 'dus' ook de 
Gm11ida-drukken met rc<;ll hebben. j 74 l l lctzelfde 
met recht van 'Berlijn' hebben ook de handschrift
bundels èn de E111/Jlc11wta, maar het plano heeft 
met reen. [7S] Terwijl in vs. 41(5) en 65(27) 'Ber
lijn' met alle drie de verspreide versies de oudere 
lc1.ing van hs. J\ heeft tegenover de nieuwe van 
Acorr. in Hmblcmata en Granida-druk, heeft aldus 
in vs. SO(l 2) 'Berlijn' met de twee liedbundels 
dezelfde lezing als de Emblemata tegenover het on
gewij1.igd gebleven hs. J\, het plano en de 
Gra11ida-druk [76J: 

'Berlijn' malcaer recht 
hs.-bundels malcaer recht 
plano malcaer reên 
hs. A malcaer rcên 
Emblemata elckaêr recht 
Acorr. elckaêr reên 
Granida-druk elckaêr reên 

Uit dit overzichtje blijkt ten eerste dat niet alleen 
de oorspronkelijke lezing van hs. A (malcacr), 
maar ook de variant van 'Berlijn' ten opzichte van 
hs. A (rec/Jt tegenover rc<l11) tevens in andere bron
nen voorkomt. Vervolgens blijkt, wat belangwek
kender is, dat de co111hi11atic van lezingen in het 
Berlijnse handschrift en eveneens de (andere) com
bi11atic van lezingen in het oorspronkelijke hs. A, 
beide hun weg "naar buiten" vonden. De beide 
handschriftelijke liedbundels sluiten zich aan bij 
het Berlijnse handschrift, het plano sluit zich aan 
bij de oorspronkelijke redactie van hs. A. Na de 
wijziging van hs. J\ ontstond een derde combinatie. 
Maar de combinatie van lezingen in de Fmblcmata 
wijkt van al de andere af. De verhouding tussen 
'Berlijn', hs. A, J\corr. en de F111hlc111ata geeft dan 
ook in elk geval niet een ononderbroken ontwik
kc ling te 1.ien. 
Nu is het wel mogelijk deze bronnen in een dus
danige volgorde te plaatsen dat de opeenvolging 
van de varianten-combinaties gezien kan worden 
als een 'lineaire' ontwikkeling van de tekst, en men 
kan op grond daarvan dan vcr~olgcns wik een 
volgorde van de bronnen tot basis nemen voor een 
hypothese over de c/Jro11ologic van de redacties in 
die bronnen (die overigens niet identiek behoeft te 
1.ijn met de chronologie van de bronnen zelf), maar 
daarbij gaat 11~en er dan van tevoren reeds van uit 



dat de tekstgeschiedenis opgesteld moet worden 
binnen het kader van een 'lincair-chronologiscltc' 
ontwikkeling vanuit één oorspronkelijke redactie. 
Men kan bijvoorbeeld 'Berlijn' zien als een "tus· 
sen-versie" tussen hs. A en de Emblemata en voor 
de terugkeer van een oudere lezing een gelegen
heidsverklaring geven: 

hs. /\ 
Berlijn 
Ernbl. 

malcaer 
malcaer 

elckaêr 

reên 
recht 
recht 

waarbij dan in ;\corr. en 'dus' in de Granida-druk 
de wijziging van rcl~n t~lt recht achterwege bleef. 
Men kan echter ook een andere ordening aanbren
gen, waarbij de oorspronkelijke redactie van hs. ;\ 
een "tussen-versie" tussen 'Berlijn' en Acorr. 
vormt en de h'mhfcmata-rcdactie een eigen "tak" 
vormt van de redactie van hs. A of 'Berlijn' of van 
de daarvóór liggende rcdactic(s): 

Berlijn 
hs./\ 
Acorr. 

malcacr 
malcaer 

elckaêr 

recht 
reên 
reên 

waarbij de F111hle111ata·redactie met c/ckaêr en 
recht apart staat. Omdat nu deze varianten de 
enige significante verschillen vormen tussen hs. /\, 
de H111blcmata en /\corr., is er geen controle mo· 
gelijk van de verschillende hypothesen die over de 
relatieve chronologie en de onderlinge alliankelijk
heidsverhoudingen kunnen worden opgesteld, zo
lang het aantal redacties dat in het geding wordt 
gebracht, niet groter is. [77] 
Voegt men echter hel getuigenis van de beide 
handschrirtelijke liedbundels en van het plano toe 
aan het variantenmateriaal, dan blijkt het opstellen 
van een stemma in nog hoger mate arbitrair.178] 
De constructie van de filiaties van de verschillende 
redacties in enerzijds een groep van 'Berlijn' en de 
liedbundels. amlerzijds een groep van hs. /\en het 
plano, wordt namelijk in enkele gevallen door
kruist waar beide bundels, of één van de twee, een 
afwijkende le1.ing gemeen hebben met het plano 
tegenover zowel 'Berlijn' als hs. /\ .. Dat de ver· 
houdingen daardoor 1.0 gecompliceerd worden, 
vindt zijn oorzaak hierin, dat het varianten betreft 
die evenzeer van Hooft zelf afkomstig kunnen zijn 
als die, welke bevestigd worden door de oorspron
kelijke redactie van hs. /\, door de h'mblemata of 
door het lkrlijnsc handschrift, dat weliswaar een 
apograaf is, maar dat! looft in elk geval onder ogen 

en zelfs onder de pen gehad heeft. j 79J 
! Ic! is dan ook beter ervan af te 1.icn het varianten· 
Jllatcriaal zonder voorafgaande evaluering bij voor· 
baat te willen ordenen in 'lineaire' afhankelijk· 
hcidsvcrhoudingcn en 1.ckcr kan ~n 'stern· 
Jllatische' ordening niet per afzonderlijk gedicht 
ondernomen worden on1dat de ontwikkeling van 
de 1111 /('//rsrcdactics niet lincrair behoeft te zijn. [ 801 
In elk geval 1.ullen eerst de varianten 1.elf in de 
redacties waarin zij voorkomen 'gehoord' moeten 
worden, voordat het woord is aan hypothesen over 
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hun chronologie en hcrko1mt. Dit betekent dat 
geen enkele variant in geen enkele eigentijdse bron 
Van tevoren ter1.ijde gelaten of geschoven mag WOf· 

den voor hij ten volle op 1.ij11 mérites is beoor
deeld. j8 I jDe varianten in ll'illilckcn 1.ij11 varianten 
in een lied uit een opgevoerd toneelspel van een 
rederijkerskamer. In elk geval kende de tekst daar· 
van dus velerlei vorm van schriftelijke vastlegging. 
[821 /\Is liedtekst moest het, in het spel en als af
zonderlijk "Nieu Licdeken", aan andere eiscn vol
doen en blijven voldoen dan de tekst van een 'ge· 
dicht', en de tekstdichter stond dan ook uit dien 
hoofde anders tegenover wij1.igingen van, of voor, 
1~111gers en 1.angsters dan tegenover willekeurige, hij 
afschrijven of zetten ontstane afwijkingcn. [8.î )l.o 
behoeft het geen verwondering te wekken wanneer 
de variant in vs. 56( 18) die in een der handschrif
telijke liedbundels voorkomt, ontstaan zou zijn hij 
de isolering van dit liedje uit de (,'ra11ida. Van de 
Satyrs wordt daar gezegd dat zij "wel 11c111c11 
t 'uwer spijt.//'T gec11 dacr een harder {a11x om 
vrijt." De variant in het nieuw aan het licht geko
men "album" is nu een ander in plaats van een 
harder, een variant die voor of hij het zingen in 
gezelschap door iedereen op1.et te lijk of 'per on ge· 
luk' gemaakt kan zijn. Beide liedbundels hebben 
nog een andere variant in dezelfde regel: in plaats 
van 'T geen dacr hebben zij dacr 11 en ook dit is 
een variant die evenzeer van een juffer uit Dor· 
drecht kan zijn als van 1 looft zelf toen Wi11dekc11 
een zelfstandig 'nieu licdeken' werd - of vóórdat 
het in het spel van Granida kwam. [84] 

'Maria de Wittc'.1· liedboekje'. 

Voor de redactie van Vluchtige 11i11111h, dat niet uit 
de Granida stamt, in het reeds lang bekende lied· 
boekje 'van Maria de Witte', impliceert dit alles dal 
deï.e ook le1.ingen kan omvatten die teruggaan np 
varianten van 1 looft 1.elf of die door hem 1.elr later 
zijn overgenomen. [85] Maar drie andere aspecten 
van de tekst in die bundel zijn in het verband van 
de functie en verbreiding van l loofts vroege 'ge
dichten' wellicht nog van meer belang. De couplet
ten zijn genummerd; het vierde staat tussen het 
zesde en laatste (het zevende). !8<i]Daar staat een 
aantekening bij, die voor ons nog eens benadrukt 
in wat voor situatie wij l !oofts 'gedicht' te inter· 
preteren hebben zodra wij 1.ijn poëï.ie niet uitslui
tend als biografische documenten gd1ruiken: 
"Decs veer(s) moet achter die derde geso11ghc11 
werden."( ct1rsivcring van ons) · Dat allereerst. 
Maar dan geeft vervolgens w'n liedboekje ook de 
'coîitext' aan waarbinnen J loofts liedtekst fu1JL·· 
tioneerde: boven 1'/uchtighc Ni111p'1 staat de 
"wij se": J'ai111cray 1011sio11rs 11ra plri//is. En dan 
volgt Twi11dckm dacr dit hos af clri/t als "/:'clr 
ander op de selue wijsc."(ct1rsiveri11g V<lll ons) [871 
Zo gaat het door. P\8 jOp 'f'1l'i11dekc11 volgt weer 
"Een ander: op de seluc wijse", van een onbeken
de: een reeks 'liedekens' op een melodie bijeen· 



gezl'l, waarin Hoofts teksten. an on ic 111, "ex 
;1cqt1n" staan met andérc, die 0111 exogene redenen 
,·11 !'-L'illClL'n aan andcrsoorti);!e maatstaven de drem
\1'~1 11;1ar de literatuurgeschiedenis niet over kwa
lllL'n - ll:n onrechte als wijl lonl'ts teksten binnen 
lid kgin van de l 7c eeuw willen verslaan; en dat 
is dan in de eerste plaats willen horen 1.ingen tus
sen vele andere, in gu.clschap. IR<Jj 
Tensllllte nog een derde punt. Anoniem vinden wij 
liiL'r Hoofts teksten terug, die wij als van Hooft 
iiL'rkcnncn · en als van Hoort erkennen - op 
grond van wat hij waardig keurde 0111 gepubliceerd 
IL' worden, of, vomal, van wat hij waardig keurde 
vtwr zkhzelf te bewaren toen hij, schiftend, zijn 
L'L'rsll' ri_imkladhock sa111t'nStl·ldc uit ou<le bladen 
L'll op nieuw toegevoegde bladen oudere "gedich· 
kn" insclireef.l<>Ol ln het liedboekje van Maria de 
Witte ontbreekt natuurlijk ook "J 'c_; B" en "Gala
t lica" onder J ï11chtig!1c Ni111p'1. lloofts 'onder
scliri ftrn' in het eerste rijmkladhoek die voor een 
he paalde tak van de literatuurgcschiedschrijving de 
grootste aandacht opeisen. j9 I] En inderdaad: 
tfonft zou niet "t' HOOFT vandc l'Okl'l:N t' 

trnsen tijden" 1.ijn, wals. ook, in 1614 de Rotter
da rnse drucker tot den lcser zegt voor de eerste 
uitgave van de niet dom ! looft "erkende" Achillcs 
en l'oly.\·c1111 [<>2J. als het niet geboden was door 
vergelijl-.ing te speuren naar een persoonlijke, mis
schien zelfs biografisch persoonlijke toets in een 
lL'k't die hij zelf in elk gev;il voor zicl11.elf bewaar
de, hoezeer het ook onder een an<ler aspect slechts 
één van Je vele 'nieuwe' liedekens was op een be
kende wijs. Maar wal tcmi<lden van die anonimiteit 
in liedbundels l93jdan ook te meer aandacht ver
dient, is wat als een doorbreking daarvan gezien 
/llll kunnen wor<len; or misschien ook anders ge· 
interprct.:crd zou moeten worden: het voorkomen 
\'an de kenspreuk, als het dat is, onder V/11d1tiglle 
f\'i111ph: "t111011r /:'1,t;11f. 194] Als kenspreuk is dit in 
elk ge· val niet van ! looft bekend, en w het al voert 
tot de identiteit van een andere tekstdichter, dan 
'tl'll hl't het probleem hoc teksten op andermans 
naam konden komen. ~laar allereerst: waarom, wan
neer \Wrdcn liedckens in een liedbundel opgenomen 
lllet een naarn. of een kenspreuk die tot de identiteit 
van de tekstdichter leidde'? Of is de functie van de 
wr;111tkrlijke, of 11·ac/h11r<' 1.inspreuken van tekst
diçlitl'rs, binnen het ge1,elschapsleven met zang en 
11H11.iek tm:h primair een andere: die van "motto" 
voor juist deze tekst opdat moment? [95] 
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Hl'.T AMSTERDAMSE llJ\NDSClll<ll:T 
Y J\N DE GR11NID!I 

( 11redere aantekening hij blz. 19, noot 56.) 

De Gm11id11 is · het moet hier nogm;1als worden 
l:crhaald - in hs. A door Hoort 1.elf in zijn calligra· 
l1sche hand geschreven. De latere wijzigingen er in 
zijn eveneens door Hoort zelf aangebracht, maar in 
een andere ·en latere - hand. Dat de (;ranida in hs. 
A van Hoofts eigen hand is, is tegenover anderslui
dende opgaven reeds expliciet gesteld in W.c;s Hcl
linga, /Je 11ic1111•e /'. C /looft-editie. 01'cr winst en 
l'crlics, in: lla11deli11gc11 der /uidncd. M1ï. l'l!or 
t11a/- en lcttcrk1111dc en geschiedenis 8 ( 1 C)54), p. 
57 (=p. 11) noot 20; eveneens expliciet in W.Gs l lel
linga, 1\la1111scri11tni<>f;ÎC en tekstkritiek, in: fla11-
dc/i11gc11 1•a11 het 23c Nederlands philologc11-
co11grcs van april l <)54, p. 31. Daarna is hs. A op
nieuw als autograaf-kopij voor de editio princeps 
van de (,'m11ida besproken in W.Gs l lellinga, Kopij 
1·11 dmk in de Ncdcrla11dc11, Amsterdam l 9ó2, met 
na me expliciet in aan l. l hij de beschrijving van 
afb. 74, op p. l 84. l loe komt het nu dat in de 
Gm11ida-cdities, tot in de vierde drnk van 19(!8 van 
de uitgave Vcrde11i11s-Zijdcrveld-Zaalherg in het 
Klassiek Letterkundig l'antheon toe, als feit wordt 
gesteld dat het Amsterdamse Gm11ida-handschrift, 
in tegenstelling tot de latere wijzigingen er in, niet 
door !looft zelf geschreven is, waarbij dan slechts 
gewag gemaakt wordt van een mondelinge medede
ling van llellinga van diens afwijkende overtuiging 
(p. XVII met noot 3)? liet beginpunt van deze 
omkering van zaken ligt bij Kossmann, de oorzaak 
van de bestendiging van de verwarring ligt in de 
stanJ der Nederlandse filologie, waarin te dikwijls 
niet tot de "bron", in dit geval die van Kossmann, 
wordt tcruggcgaaii, zodat door herhaalde overna
me opvattingen en misverstanden gelijkelijk tot 
"feiten" kunnen worden. 
Ter rechtzetting van deze vergissing diene het vol· 
gcndc. In 1,ijn studie over De l'llriantcn 1'1111 l/oofr.1· 
Granüla in TNTL 3ó( 1 <J l 7), p. 97 -151, noemt F. 
Kossmann op p. 97 hs. A "een netschrift der Gra
nida, niet met 1 loofts eigen hand geschreven maar 
blijkbaar voor hem uit zijn klad gecopiëerd (vgl. 
Leendertz, t.a.p. XVII)." Vervolgens stelt Koss
mann dan: "In A is door Iloofts eigen hand een 
belangrijk aantal wijzigingen aangebracht (hier in 
het vervolg aangeduid met Acorr.) en een voor
woord, onder den titel "De drncker groet den 
lezer", toegevoegd." Dit alles nu berust op een ver
gissing. Door onvoldoende bekendheid met I !oofts 
verschillende handen en de ontwikkeling van elk 
dier handen in de loop der tijd, en tevens door 
onvol<loende vertrouwdheid met manuscriptolo· 
gische onderscheidingen, heeft Kossmann de mede
deling van Leendertz in diens "Inleiding over de 
lwndschrirten en uitgaven", waarop hij zich be
roept, niet begrepen. Leendertz 1 ( 1871 ), p. XVII 
( = L.-St. 1, p. 1 X) toch zegt van Ariadnc en Gra· 



nida in hs. A: "Heide niet het oorspronkelijke hs" 
maar een 1.eer net afschrift, blijkbaar gemaakt kor
ten tijd nadat liet stuk voltooid was", waarmee hij 
zegt dat het in heide gevallen geen 'klad', maar een 
netschrift betreft, en wel een nel afschrift door de 
dichter 1.elf. Dit hiatste kan ten overvloede blijken 
uil 1.ij11 mededeling over het deel Poczij (=hs. /\) 
als geheel, die er vlak boven staat (in L.-St. op p. 
VIII): "alles door hem 1.elven (nl. !looft) geschre· 
ven." Kossmann heeft echter de mededeling van 
Leendertz verkeerd opgevat en 'afschrift' ten on
rechte begrepen als 'niet-autograaf. Deze vergis
sing zal in de hand gewerkt zijn door het feit dat 
de wijzigingen in het handschrift waarvan het uit 
de aard der zaak het meest aannemelijk is dat 
! looft ze zelf heeft aangebracht, in duidelijk an
dere hand geschreven zijn dan de tekst en dit zal 
Kossrnann er tevens toe hebben gebracht Leendertz' 
woorden niet alleen verkeerd, maar 1.elfs uitbrei· 
dend te parafraseren tot een stellige ponering van 
het omgekeerde, waaraan toegevoegd een even stel
lige uitspraak dat de wijzigingen wèl "door lloofts 
eigen hand" zijn aangebracht. Juist deze onder
scheiding moest Kossmanns voorstelling van zaken 
wel aannemelijk doen schijnen voor allen die zich 
nadien incidenteel met dit ene Hooft-handschrift 
hebben bezig gehouden en evenmin als hij beschik
ten over de kennis van 1 loofts handen zoals die 
alleen in langdurige omgang met al Hoofts hand
schriften en door nauwkeurige studie van zijn 
schrift verworven kan worden. 
Wellicht mede in de hand gewerkt door het feit dat 
Van den Bosch in de vierde druk van zijn Granida
editie (1922) op p. LI in de noot, voor informatie 
over de. handschriften verwees naar Kossmann en 
niet naar Lcendertz i'.èlf, en in de vijfde druk 
( 1931) op p. l 60 (en 123) daarbij zelfs Kossmanns 
formulering over hs. /\ overnam, heeft Verdenius 
in zijn editie (K.L.P" Zutphen 1940) Kossmanns 
vergissing zonder meer bijna letterlijk overgeno
men, maar met weglating van diens verwijzing naar 
Lcendertz en ook zonder die zelf gevolgd te heb
ben. Fen verwijzing, die inderdaad misleidend was 
ingeleid met "11gl." in plaats van "zie". /\ldus werd 
Kossmann als autoriteit tussengeschoven, hoewel 
1.ijn uitspraken niet waren geadstrueerd en, slechts 
steunend op de bestudering van een enkel llooft
handschrift onder ànder aspect, geen gewicht kon
den inleggen tegenover het oordeel van hen die in 
de praktijk vertrouwd waren geraakt met l·loofts 
hand · de enige, maar daarom zeker niet minder 
solide basis voor dergelijke uitsprak~n. Na Lcen
dertz en Stoelt was dat bijv. Leendertz Jr., die in 
1.ijn Hibliographic, waarin hij slechts autografen 
vermeldt, op p. 52 voor de Gra11ida dan ook wèl 
het /\msterdamse, maar niet het Berlijnse hand
schrift noemt. In het voetspoor van Kossmanns on
derscheiding van twee van de minstens drie handen 
in het Amsterdamse handschrift van de Granida 
(vgl. L.-St. Il, p. 149, aant. bij de Inhoudt), waar-
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bij er dan één niet van !looft zou zijn, uitte Zaal· 
berg in 1.ijn (herspelde) uitgave van 1958, p. 19, 
twijfel of de wijzigingen wel door ! looft zelf zijn 
aangebracht. En nog steeds vindt men Kossmanns 
misvatting van Leendertz als feitelijke mededeling 
in de K.L.P.-edities, waarbij het sinds Lcendertz 
door geen der l looft-fïlologen gewijzigde oordeel 
over hs. /\ in een noot als een afwijkende 'overtui· 
ging' wordt meegedeeld. Dat in die mededeling 
door een kennelijk misverstand dan weer vermeld 
wordt dat de hand van de wijzigingen als niet die 
van Hooft zou zijn aangemerkt, zal in het licht van 
het bovenstaande geen verbazing wekken. 
flierbij moet nog worden opgemerkt, dat noch 
door Kossmann zelf, noch door een dergenen die 
hem volgden, de consequentie getrokken is, dat, 
indien hs. A inderdaad een door een onbekende 
gemaakt afschrift zou zijn naar Hoofts klad, dit als 
vrijwel alle afschriften uit die tijd niet alleen on· 
nauwkeurigheden, verlezingen en vergissingen, 
maar ook -zelfs onwillekeurig al- bepaalde taalkun· 
digc vrijheden van de afschrijver en diens eigen 
keuze uit "doubletten" en wisselvormen zou be
vatten, zodat het niet als uitgangspunt zou kunnen 
dienen voor een studie van varianten die juist gro· 
tendeels op dat gebied blijken te liggen (vgl. noot 
58, 60 en 61). lloofts wijzigingeil van 1614-1615 
zouden dan immers, zeker voor een deel, èchte 
"correcties" van afschrijvers-fouten en -vrijheden 
kunnen zijn, d. w ,z. een herstel naar zijn eigen oor
spronkelijke tekst Dit alles nog afgezien van de 
consequentie dat, indien hs. A een door een ander 
gemaakt afschrift zou zijn, er ondanks Kossmanns 
ongeadstrucerde verzekering geen enkele zekerheid 
zou bestaan dat het inderdaad naar Hoofts eigen 
klad zou zijn afgeschreven en niet naar een ander 
afschrift, bijv. naar het handschrift dat de Kamer 
er van gehad moet hehhen. Zomin er echter enige 
palacografische of manuscriptologische reden is er 
aan te twijfelen dat de tekst door Hooft zelf -in 
1jjn "calligrafische" hand- geschreven is, zo min is 
er ook maar enige reden om er aan te twijfelen dat 
de wijzigingen en het "voorwoord" door Hooft 
zelf geschreven zijn in zijn hand uit de jaren 
1614-1615. 



WEET IJEMANT BETER SA US EN VER-
1/EVEN GROOTSCllE SIEL 

(Bredere aantekening bij blz.19, noot 69.) 

De zang Weet ijema11t beter saus werd gedrukt in 
de Emblemata van 16 l 1 (p. 103-106), met her
druk in 1618; daarna, met een redactie die met die 
van de Emblemata overeenkomt, in de Verscheyde 
Nederduytsclie Gedichten van 1651 (Leendertz nr. 
210), herdrukt in 1<159 (Leendertz nr. 215). De 
varianten van l 651 ten op7khte van L.-St. l, p. 
30-32, komen alle op één na ook als "open" va
rianten in Hoofts handschrift voor (vgl. L.-St. II, p. 
462 sub 31 en 32), maar de ene in vs. 39 (moet 
men 't in plaats van noemt ment) komt overeen 
met de Emblemata. Boven de 7.ang is echter in 
1651 behalve de aanduiding Sangh ook een citaat 

\ 

uit l loratius toegevoegd, dat noch in Hoofts rijm-
kladboek, noch in de Hmblemata voorkomt. Er 
moet dan ook ernstig rekening gehoude.n worden 
met de mogelijkheid dat in 1651 niet uit de Em
blemata, maar uit een andere bron werd geput. Uit 
de Verscheyde Nederduytsche Gedichten van 1651 
werd de tekst overgenomen in de Dichtkunstige 
Werken van 1657 en 1668 (Leendertz nr. 5 en 6). 

Onder de weinige gedichten die Brandt en 
Arnout Hellemans Hooft in hun editie van de Wer
ken van 167 l toevoegden aan de herdruk van Ge

dicllte11 1636, behoort ook deze Zang. liet is het 
eerste gedicht in het "Vervolgh van P.C. lloofts 
Gedichten", p. 287-288. lloewel ook hierin de re
dactie overeenkomt met die van de Emblemata, 
ook waar deze afwijkt van Hoofts rijmkladboek, 
terwijl het in 1651 gedrukte Horatius-citaat hier 
ook niet voorkomt, werd er nu aan toegevoegd "in 
den jaare M DC lil. gerijmt'', een gegeven dat uit 
het rijmkladboek, waar ! looft deze datering zelf 
later bij de initialen D.l.Q. had toegevoegd, werd 
overgenomen om redenen die wij kunnen leren 
kennen uit de wijze waarop deze zang in Brandts 
Lcc11en van Hooft wordt vermeld(zie noot 165 en 
hieronder), of uit de waardering die in 1807 werd 
uitgesproken door Jacobus Scheltema in zijn Rede

voering over de brieven van Pieter Corneliszoo11 
Hooft, Amsterdam 1807, p. 27 met aantekening 
30 op p. 89. 
A. Keersmaekers b11trekt Brandts woorden in het 

f,cc1·c11 over dit "ge1.ang" in zijn biografische inter
prctat ie ervan op p. 55 in zijn lezing Pieter Cor-
11clisz. ! looft en Ida Comclisdr. (}11ceckcls in 
/MJ3-/604 in: Spiegel der J,c/lcrc11 <> (1%5-1%6), 
p. 37-58, waarin hij ook de literatuur erover be
spreekt (p. 53-54), en waaraan thans nog toe te 
voegen is Keersmaekers' opstel over /'. C: Hoojls 
Ow11so11 11 Madame in het /111/dc-allm111 J. I•'. Va11-
dcrhcydc11, 1 <no; p. 135 met noot 62. Brandts 
woorden van 1677 1.ijn inderdaad intrigerend ge
noeg. Maar daarbij moet worden hedacht dat het 
!.cc1·c11 niet alleen door de slot-passage een inlei
ding vormt bij de uitgave van de Historien van 
16 77, of eigenlijk: bij de dan voltooide uitgave van 
l loofts ver1.amelde werken, waarvan het eerst ver
schenen deel, de Werken van 1671, het tweede 
deel vormde (Leendertz nr. 1 a), de llistoric11 het 
eerste (Leendertz nr. 126 a ). 1 n deze inleiding is 
dit de enige plaats waar Brandt het karakter van 
lloofts "jeughdelykc rymen" (ed.-Leendertz, p. 
23) aanstipt en de zang Weet ic111a11t bcetcr saus is 
het enige voorbeeld dat hij ervan noemt. Met te 
vermelden dat llooft het "zinryk en vloeiend ge
zang" schreef "hebbende zynen zin geleit op een 
schoone geestryke maaghdt" ( ed.-Leendertz, p. 
10), zegt hij dan ook niet in de eerste plaats iets 
over juist dit gedicht, maar presenteert hij het als 
vertegenwoordiger van wat in onze tijd als catego
rie lloofts "erotische gedichten", of de "lyrische 
poëzie'', is genoemd. Daarvoor kwam vanzelfspre
kend alleen iets in aanmerking waarin men "veel 
blyks van liefde" kon zien, geen mi1111e-dichtjes of 
'amoreuse liedekens'. Uit de "jeughdclyke" erotische 
poëzie kiest Brandt -kozen Brandt en Arnout in 
1671 al-, positief, het meest zin- en geest-rijke; of, 
negatief, de minst "amoreuse" zang. 
Intussen blijkt hieruit wèl dat Brandt het gezang 
drie kwnrt eeuw na zijn ontstaan als geheel, dus 
mèt de door sommigen thans als "anorganisch" be
schouwde laatste strofe waarmee hel ook in de 
H111h/e111ata van 16 l l door !looft zelf was gepubli
ceerd, rekende tot de liefdespoëzie. Binnen het 
beeld dat Brandt van de geestelijke bagage en de 
rijping van ! looft als dichter en vooral als historie
schrijver van het Nederlandse gemenebest schetst, 
laten zijn woorden uit 1 Ci77 echter toch niet toe er 
een argument aan te ontlenen om de tekst van 
Weet ijc111m1t beter saus rechtstreeks als biografi
sche bron voor het verloop van een liefdesgeschie
denis te gebruiken. Terecht ook plaatst W.A.P. 
Smit in zijn argumentatie tegenover Keersmackers 
het gedicht terug in de sfeer van de Kamer en 
spreekt hij van voordracht in /)c h'gc/anticr (/looft 
c11 Dia, Amsterdam 1 %8, p. 1 <il-163). Zich daar
bij baserend op het (door het hovcngenoemdc 
1 loratius··citaat nog onderstreepte) karakter van 
"filosoferen d-moral iscrcndc 'verhandeling"' met 
een "feitelijk overbodige en niet goed aansluiten
de" laatste strofe (p. l (i2), concludt~crt Smit dat 
de tekst niets bijdraagt "tol onze kennis betreffen
de de liefdesgeschiedenis van ! looft en Ida" (p. 



1 (11 ), ook al is het "niet uitgesloten dat! looft het 
vers voor Ida geschreven heeft" (p. 1 (i3). 

llij zijn interpretatie v:in het gedicht Vcrlicl'c11 
grootse/te sic! (p. l sg. J (i 1 ), die aan zijn bespreking 
van ll'cct ijc11w11t heter saus voorafgaat, betrekt 
S111it daarentegen niet de overweging dat ook deze 
zang geheel zijn plaats kan vinden binnen de Ka
mer, or beter: binnen de poëzie die l looft in de 
eerste jaren na zijn terugkeer uit Italië in dcKamér 
binnen bracht. l Ict feit dat in de Hm/l/c111ata van 
161 1, waarin Vcr!tc1 1c11 grootsclle sic/ werd ge
drukt op p. 99 met als wijse Fortuyn e/aes he
drol'.ff, de eerste regel zei f ook als wijsaanduiding 
werd gebruikt, namelijk voor Voochdcsse l'an 111ij11 
sief op p. 123, kan er op duiden dat de sang Vcrhe
l'Cll grootsc!ie sic/ voordien reeds in letterlievende 
kring bekendheid had en verbreid was: het werd 
dan ook reeds gedrukt door Dirk l'iclcrzoon Pers 
in /Jen 11ic11wc11 Pcrhetcrde11 /,11.~t-lwf van 1 (107 
(vgl. ook L.-St. 1, p. 410). llct thema van de zang, 
Smit wijst daarop in het voetspoor van Keers
maekers, is dat van het niet auto-biografische !Jrui
loft-spcl van 1602, dat wij mei J .J. Mak allereerst 
binnen de ontwikkeling van de traditie van het 
rederijkers-genre "tafelspelen" hebben te plaatsen. 
(! >c tafelspclc11 van !looft, in nc Nieuwe Taalgids 
40 (1947), p. IOl-106). In die traditie past ook 
dat Vcrllc1•c11 grootse/ic sic! als pendant van Medca 
011hcwccclit een behandeling "voor" tegenover een 
behandeling "tegen" vormt (Keersmaekers p. 50, 
Smit p. 155), en waaraan geen alhreuk wordt ge
daan door het feit dal elk van de twee zangen "een 
geheel eigen koers" volgl (Smit p. 158). 
Maar Keersmaekers had bovendien bij Verheven 
grootse/te sic/ nog een andere "rederijkerstrek" ge
releveerd, die de zang nog meer plaatst in het ka
der van de "gedichten" op bepaalde themata zoals 
men die van Kamerleden en hun kring kan vinden. 
Op p. 50 vestigt hij de aandacht op het feit dat in 
het Berlijnse handschrift boven de laatste strofe 
l'rincc staat, meegedeeld door Stoelt in L.-SI. Il, p. 
47ó sub 29. Keersmaekers stelt het dan vervolgens 
zo, dat deze laatste strofe "inderdaad beschouwd 
(kan) worden als een prince-strofo, want de gelief
de wordt toegesproken als "Vrouw" en betiteld als 
"Princessc"." liet belangrijkste is echter, dat de 
laatste strofe hier inderdaad ook rechtstreek's als 
!'ri11cc-slrofc wordt gepresenteerd en dus niet al
leen zo hcsd1011wd kan worden op grond van de 
aanspreking. /\Is rederijkerslrek treffen wij een 
dergelijke aanspreking bijvoorbeeld ook aan in 
!!oell'cl t l'Cr.1·tant (L.-St.l,p. 23-24), waarvá~1 de 
laatste strofe op fol. 1 il recto van het Eerste Rijm
kladhock (= hs./\, bl1 :'115) begint met l'RINCl:S 
.lek sa/, dat ook in tijn grafische vormgeving als 
formeel "adres" wordt gepresenteerd. (Deze pre
sentatie is in de uitgaven van Leendertz, Stoett en 
Van Slooien verwaarloosd.) Terwijl dit echter nog 
als 1·aria111 van de rederijkersvorm kan worden op
gevat, wals bijv. gedaan wordt in de editie van de 
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Fmti.w·hc gcdic!ttc11 1·1111 I'. Cz. lloojl door C.C. van 
Slootrn ( ]'' dr. door W./\. Ornée, /,utphen 
1<J5 (1, K. L. l'" p. 3S ), brengt het l'rincc in het ller-
1 ijnse handschrift /)(IJ'Cll de laatste strore ons expli
ciet bij een gedicht dat thuishoort in de sfeer van 
voordracht in de Kamer. 
Bij afwijzing van Weet ijc111a11t heter saus als bron 
voor het verloop van een liefdesgeschiedenis, is er 
dan ook geen reden de tekst van Vcr!lePc11 groot
schc sic! wèl rechtstreeks te betrekken in een lief
desgeschiedenis met de persoon die met de initia
len onder de zang in het Fersle Rijmkladboek 
wordt aangeduid. W01t thematiek betreft, onder
scheidt Vcrltcl'Cll grootse/ic sic/ zich niet van 
soortgelijke zangen in nieuwe rederijkersstijl. l let 
vertoont twee uiterlijke trekken van rederijkers
poëzie : liet door Smit herkende en besproken 
acrostichon (p. 15g met noot 1) en het- door Smit 
niet besproken l'ri11cc in het Berlijnse handschrift. 
1 let Berlijnse handschrift bevestigt overigens ook 
de "saamhorigheid" met hel spel van 1602 : Ver
l1c11c11 gliroolsc Sid volgt er op fol. 103 verso di
rect op het !Jruij/oft Spel (fol. lOO recto - l 03 
recto), en onder beide staat ook lloofts Kamer··· 
spreuk Vcra11dren cant .(Stoetts mededeling in 
L.-St. l ,p. LXXVII, dat het in het Berlijnse hand
schrift geen ondertekening heeft is onjuist; op p. 
338 vermeldde hij trouwens zelf die ondertekening 
ook.) Omgekeerd geldt echter ook dat, bij aanvaar
ding van Vcrhc1•e11 grootse/Ic sic! als object voor 
biografische interpretatie omdat het zeker in be
paalde aspecten ook biografisch bepaald is, dan 
ook Weet ijc111a11t heler saus onder hetzelfde ge
zichtspunt moel worden geii1terpreteerd en wel 
-zoals Keersmaekers tracht- als eenheid waarin de 
laatste strofe zeker w functioneel is als de laatste 
in Vcrllcl'ell grootscl1c sic!. 
Daarin wijzigde 1 loofl in het Eerste Rijmkladhoek 
het begin van de tweede regel van de laatste strofe 
om het acrostichon l DA te verkrijgen, zoals Smit 
het opvat,- of te behouden als hij begon met een 
afwijking va11 zijn klad. (Deze tweede regel, vs. 26 
van het gedicht, luidde hier eerst: F111•w1t11erwo11-

11e11 hart ghij de l'ri11cesse sijt, waarvan de eerste 
woorden na een tussenfase In een gewijzigd wer
den tot /11 1111ï11. l let Berlijnse handschrift heeft 
direct de laatste redactie van het Rijmkladboek.) 
Maar in de laatste strofe van Weet ije111a11t beter 
saus is meer gewijzigd. (Zie L.-St. 11, p. 462 sub 
32.) Dá<ir lieert het 1 loort niet "de nodige moeite 
gekost" 0111 nog een strofe te makrn die "zo goed 
e111.o kwa:1d als dit gi11g, al liet voorg:1ande" op Ida 
betrok (S111it, p. 1(17.),111aar kwalll liet hlijkhaar op 
een prccicsc for1JJulcri11g aan, hetgeen die strofe 
niet 111inder belangwekkend rnaakl j11ist voor de 
biografische intcrpn:tatie, 1,oals Keers111aekcrs er 
terecht een beproefde. h is bovendien nog een tot 
dusver onopgc111erkt gebleven aanwijzing in het 
Eerste I<ijmkladboek 0111 Weet ijc111a11t heter saus 
niet buiten beschouwing te laten als men op zoek 
is naar het biografische element in. of liever: het 



biografische aspect aa11 lfoofts poc1.1c. Voor vs. 
55-5<1 en voor vs. 32 heeft 1 looft de regels die in 
L.-St. 1 ,p. 31 en 32, in de tekst zijn opgenomen, 
als varinntcn in de mnrge gesteld. (De oorspronke
lijke lezingen in de tekst, die niet zijn doorgehaald, 
vindt men in L.-St.11,p. 462 sub 31 en 32.) liet 
opvallende nu is, dat 1 fooft bij het noteren van 
deze varinnten als verwijzingstekens bij uitzonde
ring letters gebruikte en dat hij daarvoor nu juist de 
letters M en Q koos. 

IIANDSC'IIRIFTEN IN VEILIN(;CATA
LOGl 

Veilingcatalogi vormen meestal de belangrijkste 
bron voor de geschiedenis van handschriften en 
van bijzondere exemplaren van drukken. Soms ook 
is het bestaan van een handschrift of een bijzonder 
exemplaar van een druk alleen bekend uit een 
auctiecatalogus. Een voorbeeld van dit laatste is de 
vermelding in een veilingcatalogus van het nog niet 
teruggevonden exemplaar van Barlaeus' Mcdicca 
//ospcs dat door de stnd Amsterdam aan Hooft 
geschonken werd. Dit gegeven zal t.z.t. nog af
zonderlijk besproken worden, omdat het een gege
ven vormt bij een crucianl punt in l loofts biogra
fie. [102] Vooral voor het onderzoek naar de ge
schiedenis van verspreid geraakte bronnen zijn vei
lingcatalogi van onmisbare waarde, en dan aller
eerst die exemplaren waarin de namen van kopers 
zijn bijgeschreven, hetzij door de veilinghouder in 
het officiële archief-exemplaar, hetzij, in een 
privé-exemplaar, door een verzamelaar of een an
tiquuar. l I 03]Die geschiedenis kan van belang zijn 
om te weten over welke bronnen een voorganger
filoloog beschikte, of beschikken kon. Dat kan, op 
zijn beurt, weer van beslissend belang zijn om de 
waarde te kunnen beoordelen van varianten in een 
editie of afschrift, of van een mededeling zonder 
bronvermelding. Maar behalve voor de geschiedenis 
van handschriften en exemplaren van drukken, 
vormen veilingcatalogi ook het bciangrijkstc 
materiaal voor het opsporingsonderzoek van bron
nen die "onder onze ogen" uit het gezicht ver
dwenen zijn. Want nog altijd kunnen bronnen voor 
kortere of langere tijd, of soms voorgoed~ ver
dwalen of verloren gaan. Daarvan één voorbeeld: 
de cataloglls van de veiling-J.Z. Mazel in 1887 als 
uitgangspunt voor de recente lotgevallen van drie 
llooftiana. l 104] 
Allereerst twee als autografen vermelde handschrif
ten van gedichten van ! looft zelf: nommer .581 en 
582. l 105 j Nr. 581 wordt beschreven als een auto
graaf net-afschrift van "/' 11111.1jc, lusje Pan 111ij11 
111cjsjc (! .. -St. 1, p. 114-115), het eerste van de 
twee gedichten van 1 (13(1 op de mus van Susanna 
Bartolotli, Hoofts stiefdochter, dat in l loofls auto
graaf in hs. ;\ de titel Op de 11111sch l'a11 Oreade 
heeft. [ 1()(ij1 let werd op de veiling in 1887 ge
kocht door een koper, co111111issie-gcver nr. 53, 
wiens naam llraams luidt, maar die verder nog niet 
geidentificeerd kon worden. l 107] Daarna duikt 

het handschrift weer op als nr. 135 in de veiling
J. F.!\!. Sterck van 1 <J33. l 108 j 1 loewel de scha
kei( s) tussen de koper in 1887 en de bezitter in 
J<)JJ ontbreken en dus niet lllet 1.ckerheid gezegd 
kan worden dat het hetzelfde handschrift betreft, 
wettigen de volgende overeenko111sten in de be
schrijving hel vcnnoeden dat dit wel het geval is. 
l I ()<)]In beide beschrijvingen wordt het een auto
gra;1f genoemd op één foliohlad, ondertekend met 
1 loofts initialen, onder de titel 011 liet 11111.1jc van 
jojfro11 S.IJ. (nl. Susanna Hartolotti). De catalo
gus-Mazel heeft alleen 11111.1jc en jojfrou met een 
hoofdletter en noemt het bovendien calligrafisch 
(wat overigens een herkenning als autograaf ten 
zeerste bemoeilijkt). l loewe 1 de ca ta logus-Sterck 
slechts de eerste drie, tegenover de catalogus-Mazel 
de eerste tien versregels citeert, hebben die eerste 
drie regels in beide catalogi zowel een variant in vs. 
3 gemeen ten op1.ichte van hs. A (L.-St. l, p. 314), 
als de niet-Hooftiaanse spellingen 111cijs(i)jc en 
l'leijs1ïc i.p.v. 111éj.1jc en Flcjsjc, en tevens sijn i.p.v. 
zijn' in vs. 2. 11 101 Weliswaar kan van een veiling
catalogus niet dezelfde nauwkeurigheid verwacht 
worden als van een editie, maar de1.e overeenkom· 
sten zijn ook daarom treffend, omdat de variant in 
vs. 3 overeenkomt met de redactie in de tweede 
druk van het Il 111stclda111s Mi1111c-hcckjc van 1637 
(Leendertz nr. 204). Vs. 4, dat alleen in de cata
logus-Mazel is geciteerd, heeft daar eveneens de

zelfde variant als het /lli1111c-hcclijc. l 111 I 
In elk geval bleef dit 11om111er in de veiling-Sterck 
in 1 <)33 onverkocht. l 1 12 j Daarmee verdween· ver
der het spoor van dit handschrift van l loofts 'T 
musje, lwjc m11 mijn mcjsjc. Totdat op de veiling 
bij Beijers te Utrecht op 21 april 1959, bij het 
origineel van lloofts brief aan l luygens van 6 sep
tember 1 MO, als bijvoegsel opdook "a contcmpo
rary copy" van dit gedicht. [ 1 13 JDit nornmer werd 
gekocht door de Universiteitsbibliotheek van Am
sterdam en de brief en het afachrift van het gedicht 
berusten thans daar, resp. onder signatuur Gh6 en 
Gb7. liet afschrift van het gedicht bleek nu het 
van Dr. Sterck afkomstige handschrift te zijn, en 
wel allereerst uit hel nummer 135 dat er links
bovenaan op voorkomt. Dat is nl. het nommer 
waaro11dcr het in l <J33 in veiling werd gebracht. 
Ook de tekst van de eerste drie regels stemt geheel 
overeen met de beschrijvi11g in de veilingcatalogus
Sterck: dezelfde variant in vs. 3 ten opzichte van 
hs. A en dezelfde afwijkende spellingen 111çjjs1ïc, 
pootijcs en l'!cijsijc. (Alleen mcij.ljc was in de cata
logus een drukfout.) De titel luidt eveneens "Op 
het Musje van Joffrou S.B.", maar met hoofdlet
ters M en ./. Dit betekent dal de verschillen tussen 
de beschrijvingen in de catalogus-Mazel van 1887 
en in de catalogus-Sterck van 1 cn3 voor een deel te 
wijten zijn aan onnauwkeurigheden in de laatste. 
Er is dus alle reden de overige kleine verschillen 
(o.a. pootjes bij "Mazel") Ic wijten aan onnauw
keurigheden in de eerste. In elk geval kc>Jncn ook 
vs. 4-10 die in de catalogus-Mazel eveneens werden 



geciteerd, hellllt1dc11s een enkele kleine onnat1w
kcurigheid overeen 1nct het nu tcrnggevondcn 
li;111dschrifl tegenover hs. A: bijv. in hcck1fc11 (vs. 

pccrlc11 (vs. 5), schc/111/jc (vs. (1) cn lcckcrc (vs. 
7). ! let handschrift-Mazel en het handschrift
Sterck kunnen dus voor zeker worden geïdentifi
ceerd. Maar beide catalogi hebben het handschrift 
len onrechte aangemerkt als een l looft-autograaf: 
het is een net afschrift van onbekende hand. De 
reeds gesignaleerde overeenkomsten met de redac
tie in het 11111stchl11111s !lfi1111c·hcckjc blijken op bij· 
na alle punten waar het liedboek woordelijke ver
schillen met hs. A heeft, ook in vs. l 1-40 te be
staan, maar het afschrift heeft een betere tekst. 

l 114J 
Het tweede als Hooft-autograaf vcrl!lcldc 

handschrift in de vciling·Ma1.el van 1887, nommer 
582, is l !oof!s gcdiclil "Op het orgllelgclm1yk wm 
de11 flccrc Pa11 luylicflcm Co11sta11ti11 f luyg!tc11s" 
(L.-St .l ,p.319) van september 1640, ondertekend 
011111ilms ldc111. ! let werd gekocht door (A.Th.) 
l!artkamp en was nog in diens bezit in 1913, toen 
hij het beschikbaar stelde voor de tentoonstelling 
in het Muiderslot. f 115] Uit de catalogus van die 
tentoonstelling was hel ook aan Leendertz Jr. be
kend. j 116] De auctiecatalogus-Ma;r,cl kende hij 
echter niet en even min de lotgevallen van dit hand· 
schrift n:i ! 913. ! Ict onder1.oek tlaarnaar is thans 
één stapje verder. Vermoedelijk was dit het "eigen
handig gedicht (van) 1640" dat onder nommcr 26 
op 19 mei 1925 bij !lom te Amsterdam in veiling 
kwam uit de verzameling-l lartkamp. Dit nommer, 
P.C !looft. Higc11hmu!ig gedicht, 1640, c.a. betref
fende !looft, in cc11 omslag, werd gekocht door de 
antiquaar en veilinghouder Mcnno llertzbcrgcr, 
misschien in opdracht van een onbekende koper. 
[ 117 J Daar loopt vooralsnog het spoor dood. Er 
blijven dus nog 45 jaar te overbruggen tussen 1925 
en nu. Voor de editic-Tuynman-Zwaan van lfoofts 
Gedichten 1•oor 1 /11ygc11s, p. l kon dan ook in 
1968 nog slechts gcbrnik gemaakt worden van 
1 loofts 'klad' in hs. A. 

! let derde handschrift in de veiling-Mazel 
van 1887 betreft geen gedicht van Hooft, maar een 
aan hem gericht gedicht van Huygens. Dat dit hier 
ter sprake komt, vormt een der winstpunten van 
de na-oorlogse Hooft-filologie, zoals die zich heeft 
kunnen ontplooien mede dank zij de regerings
opdracht tot voorbereiding van de Opera Onmia. 
De ! looft-handschriften immers als geheel is een 
uitwndcrlijk gelukkige overlevering ten deel geval· 
!en, door de onwaardeerbare goede zorgen aller
eerst van de zoon, Arnout Hcllcnians Hoolt, voor 
de papieren nalalensrliap van 1.ijn vader, maar 
vooral d;1arna door de voorhccldige zorgzaamheid 
van Ccrard van i'ape11hrncck, dk liet meeste van 
de toch weer uiteengeraakte handschriften in han
den kreeg en er -ook door ze te laten binden- voor 
zorgde dat ze na 1.ijn dood grotendeels bijeenble
ven in de Amsterdamse bibliotheek in de elf folio
dclcn die hij de stad in 1743 schonk, !J !8]Maar 
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Hoofts 11alatenscliap was 1.0 0111va11grijk, dat toch 
npnicuw in deze eeuw de grondlegger van de 
Hooft-studie van on1c tijd, I'. Lccmlcrtz Jr" zijn 
nauwgezette aandacht allereerst had te wijden aan 
de inventarisatie van het vele dat er aan bronnen 
van Hooft zelf beschikbaar was of opgespoord kon 
worden. Zijn onderzoek beperkte zich dun ook tot 
Huoft-autografcn en tot de gedrukte bronnen van 
alleen Hoofts eigen geschriften. l 119 IOp die basis 
voortbouwend, kon na de oorlog het veld van 011-

dcrwek worden uitgebreid tot de onmiddellijke 
kring van Hooft en in de eerste plaats tot de bron
nen van gedicht.en van anderen, waar Hooft op 
reageerde in eigen verzen of brieven . .luist daarbij 
is het immers van zo groot belang te kunnen be
schikken over juist de redactie die Hooft ontving, 
onverschillig of binnen het oeuvre van de betref
fende auteur aan een andere redactie de voorkeur 
gegeven rnoct worden. Met een enkele variant, die 
een Huygens, maar ook Hooft 1,elf, kon aanbren
gen tclken~ wanneer hij zijn werk weer onder ogen 
nam, kon immers een beslissende "nuance ànders" 
worden aangebracht, die de reactie van de ander 
voor ons dan weer nög moeilijker te benaderen 
maakt. Hel is daarom, dat het handschrift van het 
gedicht van l luygcns aan ! looft, nr. 581 in de vei
lingcatalogus-Mazel, hier onze aandacht vraagt. 

Het is de enige bekende autograaf van 
Huygens' Gocdcn a1'011d aan Hooft van 23 juni 
1(123. In de veiling,Ma1,el werd hij gekocht door 
dezelfde nog niet geïdentificeerde koper Braams 
(commissie-gever nr. 53) die nr. 581, Hoofts "Op 
/ict 111wjc", kocht. Ook van dil handschrift gaat 
hel spoor daarna vooralsnog verloren, maar in 
1933 duikt een autograaf van Huygens' Goeden 

t11'011d op als nr. 142 in de veiling-Stcrck en wordt 
dan met andere f lugcniana gekocht door Dr. H.E. 
van Gcldcr. l 120] De1.e verwierf het voor het Huy· 
gcnsmuscum Hofw1/ck te Voorburg, waar het 
thans berust. 1 let werd uitgegeven in de editie
Tuynman-Zwaan van 1 loof'ts (,'cditltten 11oor 
Hu1·gc11s ( 1 %8), p. 35-38. In die editie, waarin de 
geschiedenis van de daar voor het eerst uitgegeven 
autograaf niet werd behandeld, werd op p. 32 al
leen geconstateerd, dat de beschrijving in de auc· 
ticcatalogus-Ma1.el niet precies beantwoordt aan 
het nu op Ho/ll'!fck bernstendc handschrift. l let 
verschil is, dat in de catalogus-Mazel als titel Mis
/11kfc M1n·dvclrc rcisc wordt genoemd, terwijl dit 
op hel handschrift op !lojil'ijck in het geheel niet 
voorkomt. l lctzelfde is echter het geval in de cata
logus-Stcrck en daar niet eens, als in Ma;,el, tussen 
haakjes. In de catalogus-Stcrck dient de vermelding 
van due titel dus in elk geval alleen de idl'lltijï
rntic van lid gedicht, 0111dat l l11ygcns het in zijn 
Otia van l (>25 p11hlicccrdc onder die titel en liet 
ook hij Worp die titel voert (Worp, (,'C't/iclrtc11 1, p. 
303). h is derhalve alle reden om aan te nemen 
dat de tussen haakjes geplaatste titel Mislukte 
M11ydsc/Jc rci.1·c in de catalog11s-Ma1.el eveneens 
slechts de identificatie van het gedicht diende en er 



is dan ook hij de verdere duidelijke overeenkom
sten met de beschrijving geen aanleiding te veron
derstellen dat de autograaf op lfofwiïck niet het 
van Mazel geveilde handschrift zou zijn. 
De twee hier besproken door de l lcer Braams in 
1887 gekochte handschriften, zijn dus beide in het 
bezit van Dr. J.F.M. Sterckgekorncn.[121]De wis
selvallige omstandigheden van vraag en aanbod, 
van voorspoed en crisis, en de persoonlijke omstan
digheden van kopers en reders, al deze lotgevallen 
van personen en bibliotheken, van verenigingen en 
hun besturen, die de overlevering van de bronnen 
bepalen, kortom: het menselijk lot is in dit geval 
Huygens gunstiger gezind geweest dan Hooft. Van 
de drie handschriften in de veilingcatalogus-Mazel 
van 1887, waarvan wij hier het spoor hebben ge· 
volgd, zijn er twee terecht. Van het derde, Hoofts 
Op het Orghelgebrujk, weten wij niet waar het na 
1925 gebleven is en dus ook niet of het niet ver
loren is gegaan. 

HANDSCHRIFTEN UIT HET ALBUM 
WURFBAIN 
(Bredere aantekening hij bl1" 27, noot 119). 

In bijlage bij zijn nagelaten studie over de Geschie
denis der handschriften 11a11 /looft heeft P. Leen
dertz Jr. de autografen van Hooft genoteerd die hij 
vermeld had gevonden in enkele veilingcatalogi 
en die hij nog niet weer had kunnen opsporen. 
Daartoe behoorde ook een handschrift van Hoofts 
sonnet aan Jacob Witz, dat als autograaf vermeld 
staat in de veilingcatalogus Beaux li11r~s anciens, 
manuscrits, reliures provenant des collections Van 
Lith de .leude, J. W. Wurfbain etc" 1 7-19 juni 1912 
bij Frederik Muller, Amsterdam. Het handschrift 
komt daarin voor onder nr. 13, een Album con
tena11t des autographes de célèbres Hollandais, 
door Leendertz het "Album-Wurfbain" genoemd. 
Behalve het handschrift van l loofts sonnet aan 
Jacob Witz behoorden tot dit "album" echter ook 
een afschrift in de hand van Huygens van Hoofts 
sonnet Behouden reis (Trompetter van Neptuin) 
dat aan Huygens gericht was, met aan de andere 
kant een autograaf van het aan Hooft gerichte 
antwoord-sonnet van Huygens (Arions zwa11en
treur), beide uit begin 1621, benevens nog een 
tweede gedicht van Huygens aan Hooft in auto
graaf, van 11 juli 1623. 

Al deze handschriften, met nóg een derde 
Huygens-autograaf die eveneens uit het "Album
Wurfbain" afkomstig is, kwamen op 10 april 1961 
in de veiling-Martin B. Asscher bij Sotheby te Lon
den. Het handschrift van Hoofts Welwijse Witz 
(L.-St. 1, p. 277) werd verworven door de !leer 
Johan Polak en is vervolgens door hem in bruik
leen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam. Het is het enige bekende handschrift 
van dit sonnet; het is echter geen autograaf. De 
drie Huygens-autografen werden gekocht door de 

llniversileitshihliotheek van /\mstcrda111. Zie het 
.11111ncr.1·/ag 1·1111 de l/11 il•asi lei ts/!i hliot hcck 111111 
;1111stcrda111 l 9(ll, p. 14 en 15, waar abusievelijk 
1 loofls /Jc/w11dc11 reis op naam van l luygens en 
l l11ygcns' sonnet op naam van l loof'l is gesteld. In 
hel Jaarverslag vindt men tevens foto's van l Iuy
gens' afschrift van 1 Ioofts lkho11de11 reis - met een 
onjuiste datering in het onderschrift-, van l luy
gens' antwoord-sonnet -eveneens met een onjuiste 
datering in het onderschrift- en van hel handschrift 
van Hoofts Wc/wijse Witz. Zelfs werd het hand
schrift van dit sonnet in reproductie leesbaar afge
drukt in het Algemeen 1 landelsblad van 29 april 
1961, in een lijd toen wetenschap en onderzoek 
zèlf nog nieuws waren. 
Een van de drie in 1961 door de UB Amsterdam 
verworven l lugcniana werd inmiddels uitgegeven in 
de editie Tuyn man-Zwaan van I loofts Gcdichte11 
Poor l/uygcns, Amsterdam 1968 (Proeven dl. 2), p. 
45-48. lluygens' afschrift van 1 loofts Behouden 
reis (Trompetter van Nept11i11) met aan de andere 
kant de autograaf van l luygens' antwoord-sonnet 
(;1rio11s zwanen-treur), dat onder signatuur G e 9 
berust, zal worden besproken in de afzonderlijke 
uitgave van de tussen Hooft en l luygens begin 
1621 gewisselde sonnetten: zie l loofts Gedichten 
Poor l/11yge11s, p. 6. De derde Huygens-autograaf is 
het Vrij-dicht van 1627, lek doolde hijstersweghs 
(Worp, <led. Il, p. 170-174), dat thans onder sig
na! uur G e 10 berust. Dat het beschikbaar komen 
van een nieuw handschrift van dit gedicht van 
l luygens van belang is, ook voor Hooft, behoeft 
hier geen betoog meer. Wij volstaan met te ver
wijzen naar de bespreking van het 'fragment-Baur' 
op p. 3 in De nieuwe P C.Jlooft-editie en naar 
W.Gs llellinga in Maatstaf 4 (1956), p. 284-5 en 
291-4, herdrukt in /,essé11 in lezen, Hssays uit 12 
jaargangen Maatstaf, dl. 1, Den !laag 1967 (Ooie
vaar 221-3),p. 44-5 en 53-6. 
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BIOC~RJ\PI llCJ\ POLITICA 

l!OOFTS BENOEMING TOT DROST 

Ook kwam uit de archieven belangrijk rechtstreeks 
materiaal tevoorschijn dat een tip van de sluier op· 
licht over misschien wel de belangrijkste gebeurte
nis uit het leven van 'de Muider Drost': zijn benoe
ming tot Drost van Muiden, Maar ook hier geldt 
wat voor alle onderzoek geldt: dat iedere nieuwe 
vondst 'naar meer smaak!', verder onderzoek 
noodzakelijk maar tegelijkertijd ook mogelijk 
maakt. De ene beantwoorde vraag roept ook hier 
vele nieuwe vragen op, maar wijst tevens de weg in 
welke richting, en zelfs voor een deel wáár gezocht 
kan en moet worden. 
In Hoofts biografie zijn de omstandigheden en 
overwegingen die tot zijn benoeming hebben 
geleid, alleen in de aandacht gekomen met hèt oog 
gericht op Hooft, en dan binnen een overzicht over 
diens leven als afgesloten geheel, waarin het feit 
dat hij 38 jaar Drost geweest is, de gebeurtenis dat 
hij op zijn 28e jaar Drost geworden is geheel over
schaduwt.[ 166 l Daardoor wekte wat er over be
kend was of vermoed kon worden slechts veron
derstellingen op en niet de vraag die het feit van 
die benoeming op zichzelf, terug geplaatst binnen 
het benoemingsbeleid in de Nederlandse politiek 
anno 1609, wel als eerste oproept: waarom toen 
juist Pieter Comeliszoon !looft met dit ambt bege
ven werd. Dat hij voorgesteld is -allereerst door 
zijn vader- en dat hij -of zijn vader· daarbij voor
spraak kreeg, dat hij is uitgekozen -of de wens van 
zijn promotoren werd vervuld-, dat vormt inder
daad de voorgeschiedenis van lloofts benoeming 
gezien vanuit !looft als Drossaard van Muiden. 
Maar tot Hoofts leven behoorde ook, tevoren, het 
afwegen van de kansen -zo niet door hemzelf, dan 
door hen die hem hadden voorgesteld-; het afwe
gen van wie voor zijn candidatuur waren en wie 
niet, misschien zelfs wel wie tégen hem (of zijn 
vader) waren; en achteraf behoorde tot zijn leven 
de herinnering dáára;in en aan wat de doorslag had 
gegeven Ic zijnen gunste, 1.oals ook tot 1.ijn leven 
behoorden de door zijn verkiezing veranderde ver· 
houding met hen (en haar) met wie hij tot dan toe 
omging, de nieuwe relaties die mogelijk werden of 
die z.ijn ambt vanzelf meebracht en de verscheiden 
reacties en gevoelens die 'onverwachte' benoomin-

gen plegen op te wekken hij vrienden en bekenden, 
hij rivalen SOlllS, of benijders, hij vijanden llliS
scfiicn 1.elfs van he111 of van 1.ijn beschermers toen 
op dat mo111cnt. Voor 1 looft gaf dc1.c benoeming 
te rechter tijd, na zijn 'crisisjaar', vorm en inhoud 
aan 1.ijn 1naatschappelijk lcvcn,j l(17JMaar onbeant
woord bleef de vraag welke belangenverhoudingen 
het mogelijk maakten dat juist aan Pieter Cornclis
won "als eerste burger de adellijke kasteleinij" 
vergeven werd, het ambt dat "een der voortreffe
lykste van 1 lollandt (was), 't welk van oudts nooit 
dan hy luiden van grooten aadel plagh bedient te 
worden; ja zelfs, zoo men houdt, by jonger zoemen 
der c;raaven van llollandt." 11 <)8 J 
Waarom werd nu dit ambt gegeven aan de oudste 
zoon van toch lllaar één van een tiental burgemees
ters van Amsterdam, één met een tanende politie
ke invloed, die 1.elf als regent een 'homo novus' 
was en niet een der allerrijksten? [ l (i<J]De oudste 
zoon die, 28 jaar oud, misschien iets deed in zijn 
vaders koophandel, maar 1.ich toch nog door niets 
onderscheiden had dan door een paar toneelspelen, 
alleen "gcschacpcn om maer over een !oonneel ge
trocken te werden", en door in enkele liedboeken 
gedrukte 'amoreuse licdekens', tot zijn "bccomme
ring onder de gemeente geraeckt"· maar dat 
schrijft hij een jaar later, als hij in.middels Drost is, 
èn hij schrijft het áan de l loochgelecrde Daniël 
l leins, met wie hij geen betrekkingen had als met 
Baudius en mei wie hij blijkbaar nu, als Drost, 
betrekkingen wilde aanknopen. [ 170 J Tenzij men 
denkt aàn het grafschrift voor admiraal Heemskerk 
en het gedicht op en de 'byschriftcn' bij de 'ver
tooningen op het Bes tandt', die Brandt -terecht, 
om hun maatschappelijke plaats- releveert hoewel 
zij behoorden tot "de vcrworpe rymcn", maar 
waarvan de laatste eerst op 5 mei 1609 vielen, nog 
geen veertien dagen voor lloofts bcnocming.p 71] : 

V /\DER HOOFTS lJITSl'l{/\KF,N 

Algemeen gesteld levert de vraag naar de belangen· 
verhoudingen rond die benoeming, hoezeer ook 
kernvraag, echter niet het aanknopingspunt op dat 
een onderzoek ergens kan doen beginnen. Wel wa
ren er de uitspraken van vader Hooft uit begin 
1617 en april J(il8, dat hij uit zijn bedieninge van 
het burgemeestersambt nooit ander "cxtraordina
ris profijt" had getrokken dan de weldaad .voor 
zijn oudste zoon genoten. dat die "tot het drost
ampt van Muydcn is geprornouccrt" en dat dit de 
enige keer was geweest dat hij zich had "onder
wonden" iemand "tot 1.;iccken van eenich sonder
ling aensyen" te helpcn. l 172 jMaar die uitlatingen, 
bcste111d voor de vroedschap van Amsterdam, van 
de in 1 <il 1 'gewipte' oud-burgemeester die dán de 
woordvoerder van de oppositie is, kunnen niet 
zonder meer worden losgeniaakt uit de politieke 
situatie waarin 1,ij werden gedaan en dan worden 
overgebracht naar de biografie van P.C. Hooft, ont· 
daan van hun politieke strekking en van de bepcr-



king die deze politieke bedoeling oplegde aan wat 
C.I'. Hooft er op dal 1110111ent in 1ül7 en 1618 
over zeggen wilde en hoc hij dat wilde doen. 
De context van de eerste uitspraak maakt direct 
duidelijk waarom C.P. Hooft zijn enige daad van 
'nepotisme' nocmt. IJ 7 Jjl lij snijdt een tegenverwijt 
de pas af door hiermee zijn scherpe kritiek in te 
leiden die hij daarna op de man af en met naam en 
toenaam afvuurt op de "onheussche procedurcn" 
van de dan regerende burgemeesters. Zij zijn si11ds 
"eenige jaren herwerdt" begonnen om oud-burge
meesteren die zij liever niet in de stad hebben, uit 
te sluiten van het burgemeesterschap door hen 
'weg te promoveren' naar Gecommitteerde Raden 
in Den l laag en zij hebben drie oud-burgemeesters 
al in zes of meer jaren niet herkozen. [ 174 )Als zij 
nu nog een oud-burgemeester in de Staten Gene
raal of in de Raad van State kunnen krijgen, waar
van sprake is, blijven er van de twaalf van het "Col
legie van Burgermeesteren ende Oudburgermedte
ren" maar zeven over, waaronder twee zwagers (te 
weten: Oetgens en Cromhout), en dan "zouden 
mijn heeren alsoo de mocyten wel mogen spaten 
vande jaerlijcksche electie van Burgermeesteren, al
soo dye haer zelven dan wel zoude wijsen." Dan 
gaat l looft verder over hoe de laatste electie op l 
februari 1616 "geen keur, macr een nootwet was" 
en tenslotte beticht hij de regerende 'clan' er bijna 
rechtstreeks van te "trachten nae een Oligarchia, 
Septemviratum ofte andere dyergelijcke manlere 
van Regieringe."[175]Maar de eigenlijke politieke 
strekking van de7.e kritiek op dat moment reikt 
veel verder. Daarop behoeft hier niet te worden 
ingegaan. [ 176 Il let is ecl1ter duidelijk dat zowel het 
feit dat C.P. Hooft begin 1617 de 'weldaad' 'voor 
zijn oudste won genoten' noemt, als de wijze en 
het moment waarop hij dat in dit stuk doet, als 
ook de wijze waarop hij allen (in Amsterdam) die 
hem daarbij hebben gesteund dank weet, geheel 
behoren tot de politiek in de Amsterdamse raad in 
1616-1617.[177] 
De tweede uitspraak van C.P. Hooft komt voor in 
het stuk dat hij zelf op 20 april 1618 heeft ge
steld. [ 178] De politieke situatie heeft zich dan in· 
middels zeer toegespitst, met name sinds de 
"scherpe resolutie" van augustus 1617. Il ooft 
rangschikt nu in dit stuk opnieuw een aantal van 
zijn argumenten om -met beroep op de 'oude geu
zen'- de vroedschap er toe te bewegen de Amster
damse stadsregering haar verzet te doen .~taken te
gen de resoluties van de Staten "bij omtrent drye 
stemmen tegen een genomen."[ l 79]De regerende 
partij spaart hij daarbij zijn kritiek niet: zij steunen 
slechts op resoluties van de vroedschap "alleen bij 
uytslach van een ofte twee stemmen genomen, 
twelck noch gemeen! werdt te wege gebracht te 
zijn bij middelen dyc men in anderen wel soudc 
berispen, daervan degene dye daermede besich mo
gen zijn geweest, de beste kennisse mogen hebben; 
maer Godt en laedt evenwel met hem zelven noch-
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te metten ecdcn tot hem gcdac11 11yet spotten." 
Vervolgens wijst hij ieder bejag van 'particulier' be
lang hij 1.ij11 eigen politieke stellingname nu en 
voorheen van de hand (en ieder in de raad ke'nt 
degenen die daar wel "mede besich mogen zijn ge
weest"); hij memoreert zijn staat van dienst (tegen
over de wittebroodsgcneratie die nu in de stadsre
gering gehaald wordt) en releveert daarbij dat hij 
alleen zijn oudste zoon aan een post van aanzien 
heeft gehol pen.! 180 J 
Maar hier noemt hij behalve het "behulp van mij
ne mcdcbroederen" nu ook cxprcssi.1· verbis de "fa
veur van zijne Ext'".l 181 IDat had zijn redenen. In 
hetzelfde stuk hekelt hij de houding waarbij men 
Amsterdams anti-Staten politiek wil rechtvaardi
gen met "d'autoriteyt, faveur ende patrocinium 
van zijne Exc". [ 182 )Beide expliciete vermeldingen 
van de Prins passen op dit moment geheel in 
1 loofts politieke stellingname in de vroedschap in 
het jaar van escalatie van de tegenstellingen tussen 
augustus 1617 en l6!8.[183jDe Prins staat boven 
de conflicten en men moet hem er ook buiten la
ten en hem noch Ic hulp roepen, noch de schuld 
geven -om zich dan daarachter te verschuilen. Daar· 
0111 noemt 1 loofl juist bij zijn oppositie tegen de 
stadsregering zijn eigen goede ervaringen met de 
Prins en hun wederzijds goede beoordeling. De "fa. 
veur van zijne ExC" in 1609 voor ! looft in zijn 
bemoeiing om zijn won tot Drost te doen benoe
men, vervult in 1618 een politieke functie. Maar er 
is in 1(118 geen ander fi'it van negen jaar geleden 
mee genoemd, dan dat het toen Prins Maurits was 
die Pieter Comeliszoon ! looft gekozen had tot 
Drost. Waarom de Prins toen te zijnen gunste be
sliste, wordt er niet door verklaard en het wijst 
ook niet op een bijzondere 'relatie' tussen C.P. 
llooft en de Prins in 1609, niet alleen niet van 
politieke, maar ook niet van persoonlijke aard. Bij 
de toegespitste verhoudingen begin 1618, preci
seert 1 looft slechts de 'partijen' in de 'zaak' van 
zijn démarches voor zijn oudste zoon. Dat doet hij 
impliciet ook ten aanzien van de hulp uit Amster
dam. In de context presenteert hij zich als (oud-) 
hurgc111ccstcr en zijn "rnedebroederen" zijn hier 
dan ook in de eerste plaats zijn mede-( oud-)burge
meesteren, niet de vrocdschapsleden. l 184 ]Onmid
dellijk volgend op de passage over zijn zoon, 
noemt hij eveneens expliciet alleen degenen die 'in 
zijn tijd' "aent roer van deser stede Regieringe heb
ben geselen." 
Dát !looft begin 1617 en begin 1(118, acht enne
gen jaar na dato, de kwestie van zijn zoons be
noeming lot Drost zonder meer te pas k(Jn brengen 
in zijn raadspolitiek, betekent in elk geval dat het 
in Amsterdam een bekende 'zaak' was en dus ook 
door 1 loorts tegenstanders kon worden gebruikt of 
misbruikt. Of 1 looft zich, misschien op de voor
hand, verweert, of hij een 'troel" uitspeelt of dat 
hij een op 1.ichzelf neutraal feit 'gebruikt', kan uit 
de beschikbare gegevens niet worden opgemaakt. 
[ 185 j Maar als het na acht en negen jaar nog een 



bekende 'zaak' was, zullen mijn heren van de 
vroedschap zich ook herinnerd hebben wie in de 
burgemeesterskring in 1609 ! looft hadden ge
steund. [ 186 ]Wij zullen dit nader onder ogen moe
ten zien, maar keren thans terug naar de eerst ge
stelde vraag. 

Dl' DOCllMFNTFN 

Die vraag is allereerst: van welke belangen
verhoudingen en politieke omstandigheden de be
slissing die misschien wel het meest lloofts levens
loop heeft bepaald, afliankelijk is geweest; welke 
stappen ervoor nodig geweest zijn, wat vader 
! looft zich er voor -in zijn eigen woorden- heeft 
moelen 'onderwinden' om deze ingrijpende wen
ding in Pieter Corneliszoons leven tot stand te 
brengen; welk 'risico' hij bij mislukken liep voor 
'gezichtsverlies' of verzwakking van zijn politieke 
positie; welke consequenties dit eventueel had 
voor Hooft zelf en voor zijn vader die er later in de 
vroedschap in het heetst van de politieke strijd ter 
snede aan kan refereren als aan een memorabel 
fcit. [ 187!Maar dan ook: wat er op het spel stond, 
hoc ! looft, ook als dichter, begrepen moet worden 
in de jaren die vooraf gingen aan het ui!lkht op 
een dergelijk ambt, met welk vooruitzicht hij toen 
leefde -en poëzie (of alleen maar lie<lekens? ) 
schreef. Van een andere kant benaderd: welke fac
toren in l 609 de benoeming van de burger- en 
burgemcestcrszoon P.C. ! looft tot Drost van Mui
den mogelijk maakten, of, anders geformuleerd, 
welke beweegredenen Maurits had voor zijn beslis
sing. Voor onderzoek is materiaal nodig en de eer
ste geconcretiseerde vraag is dan ook die naar de 
bescheiden over lfoofts benoeming. 
Brandt deelt mee hoc die benoeming tot stand ge
komen is: Maurits heeft Hooft tot Drossaardt, Bal
juw en Hooftofficier "verkoorcn, naa dat hy by de 
l leercn Staatcn van llollandt tot dat ampt was ge
nominecrt." [ 188 J En alle latere biografen volgen 
Brandt daarin, hoewel er daarnaast verwarrend ver
schillende mededelingen worden gedaan over de 
procedure en de verdeling van rechten en bevoegd
heden. J. Koning citeert in zijn C:cscltiedenis va11 
het slot te M11i(le11 van 1827 op p. 46 Brandt, maar 
vermeldt daarvóór op p. 45 dat l loofts ambten 
"door de Staten van 1 lolland begeven" werden. P. 
Leendertz Jr., Uit den M11idcrkri11g (1935), p. 78, 
1.cgt eveneens: de Staten "benoemden o.a. den Bal
juw en gaven hem i'.ijne instructie", waarbij -Ondui
delijk blijft welke fase in de benoemingsprocedure 
hij prerics bedoelt. Van Tricht p. 107 zegt echter 
weer dat Amsterdam "de voordr;1cht voor het kas
tclci11schap" had. j l lNl!n elk gl'Val moelen onder
schcidl'n worden de nominalic of voordracht door 
de Staten, de verkiezing door de Prins en tenslotte 
de benoeming en 'i11slr11ctie' of lastgeving. 
In deze verwarrende mededelingen kwamen even
wel niet de archieven zelf aan het woord. Zoals in 
de geschiedenis van ieder vak wel voorkomt, ge-
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beurde het hier in de l looft-lïlologie, dat dcgccn 
die door zijn speurzin en vasthoudende nauwkeu
righeid de grondslag gelegd !teert voor de studie 
van llooft door de ontsluiting van l loofts geschre
ven en gedrukte nalatenschap en van de bescheiden 
betreffende ! looft, een steek liet vallen. In zijn 
stud ic over floojl als /Jafjuw 1'1111 ( ;ooila11d enz., 
begint Leendcrtz Jr. met de opmerking dat hij had 
gehoopt in het Rijksarchief nog veel te vinden. 
"Maar van de Staten van l loll.i111d ( ... ) is van dezen 
lijd niets meer ovcr".11 110jEn~rnet i'.ovecl woorden 
betreurt hij het (op p. 78) "eenc instructie voor 
! looft als baljuw" niet gevonden te hebben, "om
dat daardoor heel veel ons nu duister en 011hegrij-
1iclijk blijft." l l 91 jln dier.elfde studie echter haalt 
hij (op p. 104) de "Rcsolutiën der Staten van lfol
land" aan. zij het van na Hoofts dood, en 'ver
raadt' hij door een terloops gemaakte opmerking 
(op p. 109) wel degelijk de voordracht van de 
1 lcren Staten te hebben gekend. "!let baljuwschap 
was in het algemeen ecnc aanzienlijke betrekking 
en dat van Gooiland was een der voornaamste. 
Vóór !looft was het nooit anders dan door adellij
ke personen bekleed en naast ! looft hadden twee 
edellieden op de voordracht gestaan." Tevoren had 
hij trouwens reeds in zijn editie van /let lePen Fan 
Pieter Com. llooji en de /,ykrccdc11 door Gee
raardt /!randt de "eenvoudige schrijf- of drukfout" 
in de datum van l loofts benoeming tot Drost, die 
Brandt in margine (op p. l I) vermeldt als /)e11 28 
May, zonder bronvermelding gecorrigeerd tot 18 
mei l609.jl92jllij moet dus toen reeds de offi
ciële bescheiden gekend hebben. [ l 93J Dat zijn 
allereerst de R.esol11tic11, hy de Hdele Moge11de 
I Ic eren Staten van J lolla11dt rnde West- Vriesfandt, 
die niet alleen zijn overgeleverd in de geschreven 
vorm van de Mi111111trcso/11tic11, maar die tevens zijn 
gedrukt in de tweede helft van de I 7e eeuw met 
een herdruk in de l 8e eeuw en die daardoor ge
makkelijk toegankelijk i'.ijn. { 194 J 

Ter dagvaart (vergadering) van de lieren Staten op 
5 november 1608 werden "midts den overlyden 
van Jr. Willem van Zuylen van Nicveldt, in sijn 
ievcn Bailliuw van Goylandt" de schouten van 
Naarden, Weesp en Muiden "gelast ende geauthori
sccrt ( ... ) het Recht van de lloogc Overighcydt, 
ende den voorschreven Lande by provisie, ende tot 
dat op het stuck van het stellen van eencn a1i(lcrcn 
Hooft Officier, in plactsc van den Overleden, sal 
wescn voorsicn, te bewaren, ende daer en tusschen 
Recht ende .Justitie te doen administreren". Dit 
besluit werd, een weck nadat van Zuylen van Nyc
vclt te Den ! laag was overleden, genomen "tot vor· 
deringe van de Justitie, ende omrnc alle relardc-
111cnt in den sclven te voorkomen", met expliciete 
vermelding van het feit "dat lot Nacrden eenige 
Delinquantcn gevangen sittcn, beschul<ll,ght van 
valsche Muntc".l 195j lllijkhaar was het opstellen 
van een voordracht voor een nieuwe baljuw in zo 
korte tijd niet mogelijk of juist in dit geval niet 



rnogelijk gebleken en voor1.ag men ook in de direc·· 
te toekomst geen voorziening in de vacature, zodat 
de1.e overgangsmaatregel moest worden getroffen. 
1 Ict is niet on111ogelijk, dat dil het gevolg was van 
meningsverschillen binnen de Staten over het recht 
van voordrnchl. l lel is evenmin onmogelijk, dat er 
meningsverschillen waren over direct reeds genoem
de candidaten en dat vader l looft daaronder ook 
zijn zoon had voorgesteld. Of beter: had doen 
voorstellen. 1 lij was dat jaar, 1608, eerste burge-
111eester van Amsterdam en had weliswaar in juni, 
juli en augustus een aantal Statenvergaderingen be
zocht, 111aar eerst op 1 2 nove mhcr komt zijn naam 
weer voor onder de aanwe1.igcn. Eind oktober en 
begin november w.as hij er dus niet "zelf. 
Eerst op 15 mei 160<) komt de kwestie weer aan 
de orde in de Staten. Dat jaar is vader! looft geen 
burgemeester, maar dient hij de stad als gedepu-
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teerde in Den ! laag: op bijna elke vergadering telt 
hij onder de "praesenten". behalve tussen 13 
maart en 11 april als men in verband met het slui
ten van het Twaalfjarig Bestand in Bergen op 
Zoom vergadert. Als op 15 mei de voordracht 
wordt vastgesteld voor een opvolger van Van Zuy
len van Nyevelt, is vader l looït daar ook hij. ! let is 
een voordracht zonder aanbevelingen, maar met 
twee andere candidaten van groot gewicht en illu
stere namen. Wij geven hier de betreffende passage 
uit de eerste druk van de Reso/11tic11 (."),genomen 
in den Jare 1609, p. 124, voorafgegaan door de 
opgave van de aanwezigen ter vergadering. De se
cretaris, maar ook de raadpensionaris - en dat was 
niemand anders dan Oldenbarnevelt - worden daar
bij niet genoemd, maar vooral de aanwezigheid van 
deze laatste mag hierbij niet uit het oog verloren 
worden. j 196 I 
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Pttrmereynde 

ve!t, Jonckheer . 
Nicolaes van Mldts her ovcrlydcn \'an wyk:nJonckhccr \Villcm van Suylcn van Nye. 
Brederode, ende velt, in Lijn leven B1dliuw van Goylandt, ende Cafklcyn van Muy. 
PieterComelifz · den, micfgadcrs Gerrit Franfa Meerman, in fijn leven Schout der Sr:.:id Delf, 
liooft ghenomi- is noch voor dcfe rcyfc, om in dcfc gclcgemhcyt geen nicuwighcyt te doen , 
mat tot he. fond er verkoninge van 'c recht van 'c ghemcnc Lande, de wclckc de Mcercn 
Bat!litt';1,jèhap Edelen ved1onden 'c Land wc re komen, ende dar men met den aldcrccrfren 
van Goy landt ~ d;.i.cr op foude moghcn nemen een vafkn voer, die men dac::r na foude mogen 
ende Cajfe!eyn- volgen, geprr,cedccrt wc nominatie van ccnigc Pcrfooncn die men fijn Excel 
f<:hap van /11uy~ !oude voorftcllen, om dacr uyr de verkicfinge van twee Pcdouncn, als ror: 
den. cl eken A mprc een, cc doen; ende zijn rot den Bailliufchap ,ende Cafieleyn-
'IJirck Bmyn(;;:, fcbap by mccr<l.:rhcyt va11 fl:cmmcn gcnominccrt, Jonckhccr Frederick van 

vander ']Juffen Suykn van N ycvclr, J onckhccr N icobcs van Brcdcrodc, ende Pieter Cor" 
tn Michiel van"' nclifz Hoofc; ende tm hcc Schouc-Ampt van Dclff, Dirck Bruynfz vander 
der Houve tot Duffcn, ende Michiel Willem fa vander Houve, die fijn Excdl: by bdlotcn 
het &hout/Jmpt Mi.!livc ten voorfz ey~de toegefondcn zijn. · 
i sn Velff. -

Allereerst blijkt uit deze tekst dat er verschil van 
opvatting was aan wie het recht van voordracht 
en/of electie en/of benoeming stond, waarover in 
elk geval lieren Edelen hun mening hebben doen 
horen en wellicht ook hebben laten notuleren. Be
halve de voordracht voor een baljuw en een 
schout. wordt tevens vastgelegd dat "met den al-
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dereersten" een besluit zal worden genomen over 
de in de toekomst te volgen procedure. 
De nominatie van Heren Staten aan de Prins voor 
het baljuwschap en kasteleinschap bevat dr.je na
men, eerst twee jonkheren en dan een burger. De 
eerste jonkheer is de r.oon van de overleden baljuw 
en kastelein, die een vriend van Ma mits' vader .was 



en sinds l SXO op "het hooghe lrnjs te Mujden" het 
ambt bekleed had. Oî de volgorde een volgorde 
van voorkeur was, is niet r.ckcr. ! 1 en jl loc dit ook 
zij, gezien zijn candidatuur in 1 (109, zal Frederik 
van Zuylen van Nyevel t ook tllrect na het overlij· 
den van zijn vader op 2X oktober l (108 genoemd 
kunnen zijn als gegadigde, hetgeen de vraag weer 
oproept waarom niet toen een voordracht is opge
steld, maar eerst ruim een h;ilf jaar later. [ 198 J 
De tweede jonkheer is een Van Brcderode, de 
hoogste adel in den lande. [ 199 J Onder de lieren 
Edelen die zowel op de vergadering van 5 novem
ber 1608 als die van 15 mei 1609 de ridderschap 
vertegenwoordigden in de Staten, was - uiteraard -
ook, als eerstgenoemde, een Van Brcderode. Als 

derde genomineerde volgt de burgemeesterszoon; 
en verder is de keus dan aan Prins Maurits. Diens 
beslissing is er al binnen drie dagen, vastgelegd in 
een brief aan "de Staten van l lollandt of hare Ge
committeerde Raden", waarin hij meedeelt na "be
hoorlijcke dacr op genomen deliberatie raetsacm 
gevonden" te hebben tot "Drost, Bailliuw en Cas· 
tcleyn tot Muyden" te verkiezen "den Persoon van 
Pieter Cornelisz !looft". [200] In het register der 
ordinaris resolutiën van de secretaris van de Staten, 
is Maurits' brief overgenomen en direct daarop 
volgt de uitgeschreven commissie vanwege de Sta
ten. [201 JWij geven hier weer de tekst uit de eerste 
druk van de Resolutien van 1609, p. 129-131, ver" 
gadering van 18 mci. [ 202 J 

/ 

.~8 Mry 1~69. 

Efien 'c fchryven~ van fijn Excelfonde deh Heere Prince van Orange, ' . 
nacr volgende. 

Maurits Prince van Orange, Grave 
van Nafiàu, Meurs ~ &c. Marquis vander 
Veere, &c. 

E Dele, Eremfetl:e~ Wyk, voorfienigc ende Difcretc , bcfondere 
· Goede V runden , Wy hebben uyt Uwe E, Brieven gdien de 110~ 
minacie van foeckere Perfoonen Ons by U E. voorghefiek , om daer 
uyc ecnen by ~ns gekofen ce worden wc Drofl, Bai!liuw en Caiklcyn 
tot Muydeo, m plaers van Wylen Jonckheer \Villem van Suylen 
van Nyevch; e~de noch eenen tot Schout der Srad Delff, in plaers 

. van wylen Gerru Fr~nfa l\;f eerman; ende hebben naer bchoorlijckc 
. daer op geno~en dehber:me raecfaem gevonden, cm het voorfz Drofr 
, .Ampt, Bo'nlhuwfohap ende Cafh:kynfch:rp te verkiefen den Per foon 
va.n Pieter Cornelifz Hooft ; ende tot hecSchout·Ampt rot Delff 

· :Om::k Brnynfa vander Dulfen ; verfoeckende U E. hier mede, hcnu 
. luyden daer toe belmorlijckc Brieven van Commiille tot bedieninghe 
ran d~cen en d'ander Officie te doen depefcheren. 

Hier mede 
Edele~ &:c. , Zijt Gode bevolen. ·, In 's Graven-Hage dèn 

x8Mey1609, 

Onder fiondr ; 
U E. gdedwillige V rnndr. 

De füperfcriptie . 
Edele, &c. De Scaten van'Holfandt 

,of hare Gecommim::crde Raden. · 

Geceeckcnt, . .1 -

Maurits d1 NaJ!aii. 

· J S geordonneerc volgende die voor de fd ve refpcél:ive Perföom::n Commiffle' 
gemacc.kt te worden als volghr. .· 

schrrvens và~ 
fijn Excellentû 
Prmce Mauriá 
&c. 

Pieter Cornel~(z 
Hooft ge-eligeert 
tot Caflelf)'n tot 
Murden ~ mde , 
Vrofl en BaiUiu 
van Goy/andt, 
'inplaets van Jr.~ 
WillnfJ v11,n 
Suylen van Nye~ 
velt, ovèrleden. 

Virck Brttynfe 
vander Vttj/èn 
tot het &:hout~ 
dmpt van Vel{ 
in plaets van 
Gerrit Franfz 
Meerman, ovtf" 
leden. 



CommN/ie 
r.;oor Pieter Cor<
nelifz Hooft, 
als CafleleJn tot 
Muyden, ende 
Bailliuw van 
Goylandt9 in 
plaets van Jr. 
WiUem van Suy• 
/en van Nyewlt 
ovr?rledm. 

. , 

(~on1n1iffie van CaCT:deyn Muyden, 
ende 6ailliuw van Goy landt, voor Pieter, Cornclifz 

. Hooft. 

D. E Ridderfchap, &c. Al~cn d~n genen die dcfon jegcnwoordigen 
· füllcn ficn; Saluyr. Alfoo mHS deo overlydcn yan wyknJonckw 
heer Willem van Suylcn van Nyevdr, in fijn Ieven Cafickyn op den 
Huy ic van Muydcn, ende Bailliuw van Goy landt~ 1de klve Officicn 
van Cafrdcyn ende Bailliuwfchap waren vacerende» ende nodelijck 
i:otgoede bewaringc van den voorfz Huyfe, ende vori,ieringe van de 
Jufüric binnen de Sredcn ende Lande van Goyl;;mdt cencn anderen 
bequaem ende gcqualificcert Perfoon daer toe dicm ghecommitcccrc, 
'Doen te weten, Dat naer voorga.ende by ons gedane nominatie, op de 
op de verkiefinge van fijn Excdl:, wy om 't goec aenbrengen ons gem 
daen van den Perfoon van Pieter Cor.nelifz Hooft , ende van fijn der 
. oprednighcyt, ervaremheyt ende goede ~rnfügheyt ~ ons volkome· 
hjck betrouwende fijnder vrnmigheyt en gccrouwigheyc ~ de:n fel ven 
Pierer Cornelifz Hooft onthouden, geHclt, geordonncert ende ge· 
commim:ert hebben, om houden 9 {tellen, ordonneren cmfo com-
minercn by defen mt den Smet ende O.Hkic van van den 
Huyfe van Muyden, ende Bailliuwkhap van in plaers 
viu1 wylen den voorn: van Nycveh: ~ overleden; voorn" 
I.>ieter Comdifz Hooft volkomen mtcht 9 fonder" 
lingh bevel , 't voodz Calldeynfchap ende 
houden , exerceren ende bedienen in alkr manieren als 
fyne Voorzaten 'i: felve ge®excri::eert ~nde bedient hebben~ Ons, des 
Gradfdijckheyrs ende Hooge Ovcngheyts , Boogheyt en 
Heedijckheyt daer in te bewaren , tot bewaerni(fo ende verfoeck:ert• · 
hevt van den voorfz onfcn Huvfo n: verfi:aen D tedr;rn1bcn 

fl/I .., D --

•nldaer goede waeckè te houden ende houden, by ende by 
.nacht, na gdegemheyt van ryd ende faecken, daer roe te hou-

, den ende cc bedwingen alle de gene die't fat; onfo Schepe" 
rien van de Steden ende Ilande van Goy land Wet ende J uföcic: · 
te manen, ende met de fdve fokks te adminifin:1·en te Jaren we" 
dervaren 'alle de gene die 'c ende fo!lc:n, in 
~Ik foo Criminele als Civilc bthoorende, 
den vroomcn ende onfchuldigen ce en voor oce fiaen, alle 
ddinquanren ende misdoenders riaer misdaden te 

· doen !haffen , onfo Keuren , Breuckcn, 9 Confücaden 
ende andere onfe Rechten te vorderen , innen,· opbeuren ende one" 

· fangen, ende mt bernlii.ge van dien cedwingerr~ alle den genen die 
'c behooren fal realijck code by fcyce foo men ' is te doen, voor 
onfe eygen fchulden ende penningen ;. ende voorrs gcncralijck alles te 
doen des een goct en getrouw Cafieleyn Bailliuw voorfz fchul
digh i~ ende behoort te doen; ende dit alles op fu!ckc conditien van 
pachrn ah den voorn: Pieter Corndifa: Hooft naermacls met die van 
Onfe Kam~rc van de Recckeningen fal konnen accorderen , tot de 

.. Wedden, Eeren , Rechten~ Pre-eminemien, Vrybedcn ~ Profy" 
ten ende Vervallen d;;tcr toe ftaende ende ; behoudelijck 
dat den voomoemden Pierèr midddenijd gehouden fal wefen 
ter Kamer<:: Onfer Rc:eckeninghc in Recckeninge te ver~ 
antwoorden alle Civi!e ende Cri minde ende hem voorn~ 
dien ·aengaende cc reguleren volgende d'Ordonnamic der fel vei· onfer 
Kamen:, ter tijd ende wyk toe dat h y voodz jaerli jck" 

tt;he 



fchc pachte van de Officicn als vo'oren met de voorfz ~an onfe 
Rccckeningc overgekomen fal wcfcn ; W acr op, ende van hem wel 
mde gcrrouwelijck in 't bedienen van ·c voorfz Caficleyn ende Baiiliu~ 
khap re quyccn , voorfz Pieter Cornclifz Hoofc gehouden wcrt 
den bchoorli je ken Eed cc doen,. ende eau tie voor het doen fyncr Re~ 
keningc te !tellen in h:rndcn van onfo Luydcn van de Recckcningcn > 
d1c wy dacr roe commitrcre.n bydcfcn; 'c wc lek gcdacn ende de fen ter 
fölvcr K.amerc gercgiftrecrr zijnde, wy onrbicdcn ende bevelen 
fel ven van R.ecckeningc ~ ende allen anderen (des noodt iijnde) 
dac f y hem {lellen polfcffie ende ghcbmyckcnilfc van voor fa.:· 
Officien van ende Bailliuw, ende van dien, mirigadcrs vat\ 
den Wedden, , Rechten, Pre·eminemicn, Vryheden~ Pros 
fyren ende , ly crlde alle ahdere onfe Rechteren · 
J ufüderen ~ ende Onderzaten dit eenighfims 
mach, den voorn: Comelifz Hooft ~ laten """'~"'"'"'"" 
rullchjck vrcddijck genieten ende ghebruyckcn ~ 
bclccendc rer contrarie. 

Hoofts commissie komt nog eens voor in net "Re
gister der politieke commissien van de Stalen van 
l lolland en Westvriesland anno 1601-1629" op fol. 
35V-36R.[203] Bovendien bevindt zich Hoofts 
commissie, ditmaal op in het "Register 
van commissien van de Rekenkamer tm opgevolgde 
besturen der Domeinen van Holland" ovei' 
1586-1625 op fol. 240R-241 V.[204]Hierin is na 
de datum nog toegevoegd: 

ende was geparagrapheert J. van Oldenbame· 
velt ende op te plijcke stont ter Ordonnantie 
vanden Staten ende was ondertekend A. 
Duijck hebbende een wthangende \segel in 
roden wàsse aen dubbelde franchijne staerte. 
Opten rugge stont geschrel'en Op huijden 
den xxvij.e meije xvj.C negen, Soo heeft 
Pieter Hooft Cornelis zoon int witte van de
sen gedenomineert gedaen den behoorlijcken 
eedt Ommene t'Casteleijnschap vanden 
huijse van muijden ende bailliuschappe van 
Goijlant wel ende getrouwelijk te bedienen, 
ende sijn dese brieuen van Commissien gere·· 
gistreert int vierde register vanden Commis
sien beginnende metten jare xv~lxxxvj staen
dc aldaer fot ij~xl et vltra Actum ten burele 
vander Camere vandc11 inden 
!lage ten Dage, ende Jare als bouen 
stemt Mij jegenwoordich ende was 
tekend L. van Luchtenlrnrch. 

onfim 
'cJ;;aer on11 

inmargine: (")aer gedaen Collatie 
( " ) desen accordereride 
bevonden By my 
!w. g JL Van Luchtenburch [205] 

De gang van zaken was dus als volgt. Op 28 ok
tober l 608 valt het Drostambt open door het over
lijden van Jonkheer Willem van Zuylcn van Nyc
vclt. 5 november besluiten de Staten de schou
ten van Naarden (voor Gooiland) en van Weesp en 
Muiden (voor de I<;asteleinij van Muiden) te mach
tigen "by provisie" te !reden in de rechten van de 
baljuw. Op 15 mei 1 (i09 wordt in de Statenverga
dering de nominatie van drie candidaten officiëcl 
opgl'maakt rn verwnden aan de Prins, hct1.ij door 
de secretaris der Staten Adriaan Duyck. hetzij door 
de raadpensionaris Oldenbarnevelt 1.elf. Op 18 mei 
deelt Prins Maurits 1.ijn beslissing i111.ake de electie 
mee en daarop volgt dan direct de commissie door 
de Staten, ondertekend door de raadpensionaris 
O!de11harncve!t. Op 27 mei legt ! looft de eed af, 
hetzij !en overstaan van de Staten als geheel, hetzij 
in hel bijzonder voor de Rekenkamer.[20<)1Ten· 
slotte leg! hij op 4 juni lc Muiden de eed af ten 
overstaan van vertegenwoordigers van de inwoners 
van 1.ijn ambtsgebied. l 207 J 



! let is hier niet de plaats in te gaan op hetgeen de 
tekst van l loofts commissie misschien kan ophcl· 
deren over i'.ijn ambtelijk lwndclen. Daarover dient 
slechts te worden aangetekend dat de formulerin
gen uiteraard beoordeeld moeten worden in het 
kader van de standaard-formuleringen bij baljuw
commissiën. De in het begin genoemde "oprechtig· 
hcyt, crvarcnthcyt ende goede ernstigheyt" van de 
persoon van ! looft en zijn "vromigheyt en getrou
wigheyt" behoren bijvoorbeeld tot die standaard
formules en 1.ij worden zelfs overtroffen in de tege
lijk met die van ! looft uitgeschreven commissie 
van de nieuwe schout van Delft, wiens "wijshcyt" 
er nog bij genoemd wordt. De vraag, waardoor 
! looft in mei 1609 "als eerste burger de adellijke 
kasteleinij Ic beurt" viel, heeft door de nieuwe ge
gevens slechts aan klem gewonnen. Want wat is er 
gdw11rd'1 

'"" wa1111ccr intcrvcnk~cnle vader 
l looll" en hi,i wie'' Niet alleen en niet in eerste 
111sta11lie hij de l'ri11s. T11ssen 11rn11ina1ie door de 
Staten en electie door de !'rins lagen slechts twee à 
drie dagen. Eerst moel in de Staten de voordracht 
van Pieter Corncliszoon 'er door' gekomen of 'ge· 
loodst' zijn. Pas daarna, officieel althans, passeerde 
Maurits mei zijn verkiezing van 1 looft een Van 
Zuylcn van Nyevelt en een Van Brederode. En wat 
stond bij de Prins voorop: 11ict die edelen en dan 
dus Hooft, of: Hooft en dan dus die anderen 
niet? [208)Was het een politieke of een 'particulie
re' verkiezing; voor een overigens niet 'politieke' 
post? l 209 J Waarvoor dan echter toch maar de 
twee edellieden op de voordracht, die zeker seri· 
euze candidatcn waren, werden gepasseerd". 
Tijd voor politieke en particuliere interventies en 
zelfs 'intriges' was er voldoende geweest: het bal
juwschap en drostambt hadden bijna zeven maan· 
den gevaceerd. Als vader ! looft direct bij het open
vallen van het ambt, op 28 oktober l (i08, zijn oud
ste 1.0011 heeft voorgesteld en niet eerst op enig 
tijdstip ná de opschorting van een voordracht op 5 
i10vembcr, betekende dat voor vader èn won even 
zo vele maanden van bemoeiingen, afwachten, het 
organiseren van voorspraak, spanning wellicht. In 
elk geval had de dichter gedurende een periode 
v(iór zijn benoeming ook andere zorgen dan die 
om J(offrouw) A.C. en DIA.l210]Misschien was 
zijn candidatuur mede aansporing zich intensief 
bc1.ig te houden met de politieke toestand in den 
lande en zich daarop te hei.innen, zodat hij vóór 
het sluiten van het Bestand op 9 april, op het ver
wek van 1.i_jn "Cousi11" van 20 februari 1609, een 
owr1.icht kon geven van de "vredehandel" en zijn 
gL'dachtcn daarover. l 21 I I 

Op het politieke strijdtoneel vonden in het begin 
van de periode dat het Drostambt onbezet bleef, 
de 'achterhoede-gevechten' plaats tegen het sluiten 
van het Bestand. In november l (108 luwde de in 
september en oktober op het allerhevigst gevoerde 
strijd vóór of tegen voortzetting van de oorlog; 
vanaf 31 oktober ging de zaak van het Bestand in 
het Noorden in de door Oldcnhnrnevelt gewenste 
richting; op 19 november kwam er zelfs een al
thans uiterlijke verwcning tot stand tussen Olden
barnevelt en Prins Maurits; 13 januari 1 (>()<) is de 
si rijd praktisch heslecht.12 1 2 jOok ;\ mslerda m, dat 
zich van het eerste ogenblik af dat de 1.andsa<lvo· 
caat vredesonderhandelingen had aangeknoopt, in 
1607, "met hand en tand" daar legen had vcrl'.ct, 
moest eindigen met toe te sic mmcn, al bleef het 
nog in december l (i08, ondanks een 'bezending' 
va11 de Sla ten, "op r.ÎJll si uk staan" .1} 13 ji\ls eerste 
regerend ht11~\c111ccslcr dal jaar, stond l looflN vader 
in elk geval midden in de1.c politieke si rijd. 
Eind oktober, begin november 11108 was de ver· ,, 
houding tussen Maurits en Oldenbarnevelt bijzon-
der slecht. Eerst na de 'verzoening' van 1 !) novem-
ber "konden weer gemeenschappelijk staatszaken 
besproken wor<len."l214! llet is mogelijk dat de 
gespannen verhouding mede van invloed was op 
het besluit van 1 leren Staten van 5 november om 
op dat moment nog geen voordracht voor een bal
juw van Gooiland voor Prins Maurits op te stellen. 
Als die voordracht op 15 mei 1609, na alle beslom
meringen rond de afkondiging van het Bestand, 
tenslotte weer aan de orde wordt gesteld door de 
"feitelijke voorzitter" van de Statenvergadering, 
Oldenbarnevelt, blijkt een controverse over de be
noemingsprocedure tot een compromis gebracht 
te zijn. Er wordt "voor dese reyse" nog "geen 
nieuwighcyt" ingevoerd, zonder dat <lat mag wor
den uitgelegd als "verkorl in ge van 't recht van 't 
ghemenc Landt" (dat is: de provincie llolland). De 
! leren Edelen · en wellicht in de eerste plaats hun 
pensionaris Oldenbarnevelt - staan op het recht van 
"'t Land". l21SIDil kan weinig anders betekenen 
dan .da! zij ook het recht van verkiezing hij de 
Staten wilden leggen. [21 (1 j Zij kunnen toch moei-
lijk bezwaar hehhcn gemaakt tegen het andere cle
ment in de bcnocmingsprocetlure dat expressis ver-
bis word! genoemd: het feit dat de nominale voor· 
dracht "by meerdcrheyt van stemmen" werd opge
maakt. Indien deze interpretatie van wat er schuil 
gaat achter de bewoordingen van de voordracht 
juist is, betreft het minder een meningsverschil tus-
sen ridderschap te ener en sleden te anderer zijde 



in de Staten in een ste111verho11ding van één op 
achttien, als wel een onderdeel van de controverse 
tussl'll de Staten-partij onder leiding van Oldenbar· 
nevelt. waartoe Heren !;delen behoren, en de (po· 
tcntiële) oppositie onder leiding van Amsterdam. 
or daarbij dan alleen liet benoemingsrecht of ook 
het b;iljuwschap van Cooiland de in1.et vormde of 
veeleer het schoutambt van Delft, blijft een vraag. 
Ook een schout kon een geduchte rol spelen in de 
politiek. Men denke slechts aan Mr. Hugo Muys 
van Holy, schout van Dordrecht en later een der 
viercnt win tig rechters over Oldenbarnevelt. l 217 I 
Wal hiervan nu ook zij, duidelijk is dal velerlei 
factoren een beslissende rol konden spelen binnen 
het samenstel van belangenverhoudingen die 
l loofts nominatie op dat tijdstip mogelijk maakten 
en die bepaalden hoc en bij wie vader Hooft zijn 
invloed moest aanwenden met alle mogelijke con· 
sequenties van dien, in het persoonlijke vlak en 
politiek. 'fr11 eerste was l looft een burger c11 geen 
cdel111an en in dal op1.icht stond hij tegenover 1.ij11 
adellijke medecandidaten, al waren er in hel parli· 
culiere vlak evenzeer persoonlijke banden tussen 
edelen en burgers. Ten tweede was ! looft een lrnr· 
ge meesterszoon en behoorde in dat opzicht hij de 
steden tegenover de ridderschap, maar politiek ge
zien was dat in de Staten geen tegenstelling: onder 
heide waren aanhangers en tegenstanders van 01· 
denbamevclts politiek. Afgezien van de dienst die 
men · al was het slechts om verwachting van we
derdienst · gelijken wel bewijst, is er dan ook geen 
reden om aan le nemen dat burgemeester ! looft, 
of liever: dat Amsterdam als Statenlid 'zonder 
meer' steun van de sleden zal hebben gekregen 
voor de candidatuur van Pieter Corneliszoon ! looft 
tegenover in aanmerking komende edellieden. 
Toch had l loofts vader tenminste tien stemmen 
nodig om zijn ï'.oon op de nominatie te krijgen; 
althans geen tien stemmen tegen: de Staten 
hebben "by meerderheyt van stemmen genomi· 
neert". De nominatie bevatte drie namen. Maar uit 
hoeveel voorgestelde gegadigden werden deze drie 
door de Staten gekozen? [218 J 

Ten derde was Hooft een Amsterdamse 
burgerneesterszoon.[219] Dat heeft weer onder· 
scheidenlijke aspecten. De dienst die vader l loorts 
medc·burgemeesteren hem om gelijke wederdienst 
wel zullen hebben willen bewijzen; en een poliliek
militair aspect. Wat het eerste betreft was echter 
in de Staten één stem van Amsterdam niet genoeg 
en de verleende dienst zal zich dan hebben moeten 
uitstrekken tot voorspraak hij anderen, allereerst 
in de Staten en vervolgens misschien nog hij Mall· 
rits. j220jWat het tweede he tref!: het Muiderslot 
had inderdaad nog altijd een reëel strategisch he· 
lang voor A mstcrdarn. Dat bleek hij voorbeeld in 
l (l2'1 en 1 (,2<J. l221 jMaar of de kastelein op 1.ich· 
zelf in militair opzicht van enig ander nut voor de 
stad kon i'.ijn, dan dat hij · in gunstige omstandig· 
heden · bijtijds kon wa:uschuwen voor een heime· 
lijk naderend leger, is zeer de vraag, al was hij dan 

als Drost "ook kolonel vnn de twee compagn1een 
schutterij" van Muiden. [222 jDe beschikking over 
het Muiderslot stond niet aan Amsterdam, maar 
aan de Stadhouder en de Staten.l 22JJEn juist met 
de laatsten was en kwam Amsterdam toen politiek 
in conflict. !\Is baljuw van Gooiland, drost van 
Muiden en hoofd-officier van Weesp en Weesper· 
karspcl, kon voorts een Amsterdamse burgemees
terswon niet van reëel gewicht zijn in de politieke 
weegschaal en dus ook niet van politiek belang zijn 
voor de stad. Meer ook in de verhouding tussen 
vader en zoon, dan in het politieke vlak ligt het 
feit dat ! looft zich bij zijn ambtsuitoefening in het 
begin liet adviseren door zijn vader; sterker: dat hij 
aan ! leren Burgcmeesteren der stede Muiden veer· 
tien dagen na zijn ambtsaanvaarding over zijn va· 
der schreef dat hij in de dan reeds met hem gere· 
zen moeilijkheden niet zou "besluiten zonder hij· 
stand! van zijnen raedt" en hun dus vriendelijk 
"ende oock emstclijck" verzocht de zaak uit te 
stellen tot zijn vader uil Den !laag lcrug zou zijn. 
l2241Het is de vraag of 'die van Muiden' ingeno·· 
men zullen zijn geweest met deze binding van hun 
nieuwe drost, maar evenzeer is het. de vraag of 'die 
van Amsterdam' wel allen prijs gesteld zullen heb· 
ben op een dergelijke band, zo Muidse rcgeringsza· 
ken al enig belang voor de stad konden hebben. 
Dit brengt ons op het vierde punt: Hooft was niet 
alleen een l\mslen!amse burgemecsterszoon, hij was 
de zoon van burgemeester! looft. En dat plaatst de 
candidaatstelling in de Staten van Pieter Cornelis· 
zoon voor het opengevallen drostambt niet alleen 
in de politieke verhoudingen tussen Amsterdam en 
overige Statenleden, maar tevens in de ver
schuivende krachtsverhoudingen in de Amster· 
damse politiek. Na lloofts dood in 1647 vaceerde 
het drostambt bijna twee volle jaren, waarin een 
waarnemend baljuw het ambt behartigde. Tenslot
te werd Gerard Bicker, won van Andries, Boofts 
opvolger, maar niet dan na een felle strijd. [225] De 
politieke verhoudingen lagen toon anders. Andries 
Bickcr was Amsterdam en Amsterdam was tóen 
tegen de Prins.[226]1n 1609 was vader llooft niet 
identiek met de Amsterdamse stadsregering en niet 
meer identiek met Amsterdams politiek in de Sta
ten. Een der vier regerende burgemeesters, waartoe 
dat jaar C.P. Hooft niet behoorde, was Reinier 
Pauw Adriaansz.[2271 Weliswaar werd c.r. !looft, 
die in ! 607 burgemeester en in 1608 eerste (rnge" 
rend) burgemeester geweest was, in 1610 opnieuw 
gekozen in het college van vier, maar daarna ver
liest hij politiek alle invloed. [228 J 
Het is hier niet de plaats de verhoudingen hinnen 
Amsterdam in l 60il en 1 (i(J<J nader uiteen te zet· 
!en, noch om uitvoerig in te gaan op de politieke 
en persoon! ijke vcrl1011ding van l loofts vader tot 
degenen die toen de toon aangaven in de stadsregc· 
ring en ·hoewel die niet zonder lastgeving handel· 
den· in het bijzonder tot degenen die tussen okto· 
beMtovcmber l 608 en mei 1609 voor Amsterdam 
de Statenvergaderingen bijwoonden. ver· 



gadering van 15 mei 1 (109, toen de nominatie werd 
opgesteld, waren, behalve C.I'. llooft, ook "Oet
jcns" en ,.Verjus" onder de praesenten voor de 
stad. l230jAan de latere openlijke rnnflicten in de 
vroedschap tussen ! looft en de Oetgens-oligarchie 
wordt hier nu ook voorbijgegaan. Maar het was 
nog geen twee jaar na mei 1 (1()<) dat! looft door de 
coalitie van de 'conlra-rernonstrantse' partij 111et de 
groep v;111 Frans l lcnricks:t .. Oetgens en diens zwa
ger Barthol<l Crornhout definitief in de stadsrege
ring 'ten val' werd gebracht.12:111 Op 1 februari 
1(11 1 wordt Roelof Fghertsz. onder invloed van de 
Calvinistische predikanten tot burgemeester geko
zen in de plaats van de in januari overleden Claes 
Frans;" Oetgens en wordt C.P. !looft niet herko
zen hoewel het l'.ijn 'beurt' weer was en nadien is 
!looft geen burgemeester meer geweest. 1232] 
Brandts voorstelling van ï'.aken dat ! looft het hur
ge rnccsterschap "naar alle waarschynlykheit, noch 
rneer111aalen (wu) hebben bedient, lwdt hy tic 
haalzuchl van zo1nmigc11 door de vingeren willen 
1.ien, en wat min gcyvcrt voor de vryhcit'', l 23:l lis 
weliswaar wat het eerste betreft gecorrigeerd door 
i:Jias, omdat lloofts .val reeds in februari l 611 
plaats vond en zijn philîppica's tegen de "baat-
1.ucht" van de Oelgens, en met name tegen Frans 
l lc11ricks1. (en diens zoon A11tho11y),cerst i11 april 
1<d2 hl'gi1111en, l 2YI l111aar politiek, noch godsdien
stig, noch in handel en wandel, behoorden de Oet
ge11s tot lloofls 'partij' or kring. [235 ]Politiek ge-
7.ien betekende 1 loofts 'val' de bezegeling van een 
ontwikkeling die de weg vrijmaakte voor het latere 
bewind van Reinier Pauw en de zijnen en hun over
winning op Oldenbarnevelt in 1618. [236 ]Tegelijk 
met ! looft werd w ook de pensionaris van Amster
dam, Albert de Veer, in februari 1611 weggewerkt, 
in dit geval weggepromoveerd, en vervangen door 
Adriaen Pauw, de oudste zoon van burgemeester 
Reinier Pauw. [ 237 J 
In 1609, toen Pieter Corneliszoon Hooft werd ge
kozen tot Drost van Muiden, was de 'contra-re
monstrantse' partij in Amsterdam in opkomst en 
zou deze spoedig de overhand krijgen in het stads
bestuur. De crisis van l (i 18, die ~ich in 1609 reeds 
lang had aangekondigd in de voorafgaande strijd 
0111 de sluiting van het Bestand, was ernstiger dan 
de aanslag op Amsterdam in 1650. Maar of er tus
sen oktober 1 (108 en mei 1609 strijd gevoerd is 
over de baljuwbenoeming wals tussen 1647 en 
164() strijd gevoerd werd over 1 loofts opvolging, 
en van welke aard het connict in 1608-1609 dan 
was, laat zich vooralsnog slechts vcrmoeden.1238] 
! loc het compromis van 15 mei 1 (109 tenslotte tot 
stand kwam, weten wij evenmin. Nog minder of 
ook de persoon van Pieter Corneliszoo11 ! looft of 
van een va11 tic andere candidaten hij dit alles een 
rol speelde. De vraag hoc l loofts hcnoc111ing moge
lijk werd, dat wil dus in de eerste plaats i'.eggen: 
hoc 1 !ooft "by rnecrderheyt van stemmen" als één 
van drie kandidaten en als enige burger op de no-
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minatic van de Staten kwa1n, is door de stukken 
slechts intrigerender geworden. Intrigerend wan
neer l loofts vader daarvoor eerst binnen de Staten, 
en dan d11s allereerst binnen Amsterdam, steun 
heef'! moeten weken en vervolgens de Prins tot de 
ke111.c kwam -of door aanbeveling gebracht werd-
123<1 ldie l loofts levensloop bepaalde. Niet minder 
intrigerend wan11ecr eerst voorspraak hij de l'ri11s 
heeft plaatsgevonden c11 diens sle1111 aan l loorts 
candidat11ur de doorslag gaf dat de Stalen hem op
namen in lt11n 11rn11i" .!i•·. Intrigerend, omdat de 
bcnocmingsprncetlurc in elk geval een controversi
eel punt was en omdat Maurits niet een politicus 
was die om ephclllerc opportuniteit alleen een man 
van 28 jaar als kastelein van zijn slot koos, dat, in 
zover het militair-strategisch belang voor Amster
dam had, evenveel belang had voor de Prins[240J; 
en vooral intrigerend omdat er toch ook twee an
dere kandidaten or de nominatie kwamen die niet 
minder serieuze ka11didatcn waren. 
De eerstgenoemde, J onckhecr l'rcdcrick van Suy
len van Nycvcll, won van de in 1 (,()8 overleden 
Drost, is later '111aarschalk' van het aan lloofls 
red1tsgehicd aanpalende Ncdcrkwarlicr van 
Utrecht, een functie die overeenkomt met die van 
haljuw. l 241 J c;ezien dit ambt, èn dat van zijn va
der, moet Frederik van Zuilen in 1608 en 1 (>()9 
een serieuze mededinger naar hel baljuwschap van 
Gooiland en het Drostschap van Muiden zijn ge
wecst. l 242] De tweede kandidaat op de voor
dracht, J onckheer Nicolaes van Brede rode, trad na 
deelname aan een gezantschap naar Rusland in 
1615 onder leiding van zijn neef Rcinoud van Bre
derode, in krijgsdienst, was commandant van 
Steenbergen, verried in 1637 de vesting Venlo en 
werd toen bij verstek ter dood vcroordecld. [ 243 I 
Maar dat was in 1609 nog niet te voorzien. [244] 
Terugkerend naar P.C. ! looft en naar het weinige 
dat uit zijn bewaard gebleven brieven achteraf valt 
op te maken over de gang van r.akcn voor en bij 
zijn benoeming lot Drost, ï'.icn wij hem niet nala
ten om in de eerste plaats de Prins 1.ij11 dank bij 
herhaling Ic betuigen voor de ontvangen "gcnae
de" en "weldaet" van de "vorderi11ge tot mijn offi
cic".1245 j Tenslotte had de Prins in elk geval de 
beslissing en had hij l looft geko1.en uit een voor-, 
dracht van drie.l24CilMaar lloort betuigt tÎaarnaast 
ook zijn dankbaarheid aan "den l lcerc van Schae
ghcn", voor "de goede affectie t' mijner vorderinge 
tot dit officie by Uw Ed. hctoont".l247jl>at bete
kent <lus (particuliere?) voorspraak uit het midden 
van ! leren Edelen voor l looft, maar in de eerste 
plaats voor vader lloort in zijn be111ocii11gcn zijn 
oudste 1.0011 tot Drost benoemd Ic 1icn. !24B 1Wa;1l 
1 loofts "affectie" is, w vervolgt hij in het slot van 
dcr.c brief van 27 maart 1(114, "111y van lllij11en 
Vacder sulx en voor soodacnighe ingescherpt, dat 
dit (nl. de in (Ic brief besproken kwestie) het aldcr
minstc is van 't gcc11c ick wenschc te moghen 
doen, in recognitie van dcsclvc ten dienste van Uw 
Ed" my houdende oock anderssins op 't hoochste 



vereert met gec:omnwndccrt te sijn by een l lcerc 
van sukken bloedt en qualité." l 249 J Wij mogen 
hieruit wel concluderen dat 1 loofl zich niet zelf 
heeft behoeven te presenteren bij degenen die hem 
in 1 (109 lol voorspraak dienden hij zijn canc.lida
t1111r voor hel Drostambt. 
Tegenover dc:r.c duhhclc dank van ! looft aan ! leren 
Edelen - behalve dat de Prins koos, gold hij als 
eerste edele l 250 j-, bevallen de van !looft bewaard 
gebleven hricven aan Oldenbarnevelt en aan de 1 le
rcn Bmgemeesteren en Regeerders der stad Am
sterdam geen aanwijzing voor hun voorsprnak. j25 IJ 
De paar hrieven van ! looft aan Oldenhamevelt stel
len ons overigens wel voor problemen, zowel wat 
betreft l loofts ambtelijke verhouding tot hem als 
ook omdat l'.ij, in combinatie met het nieuwe gege· 
ven over lloofls ontmoeting met hem in J 617, de 
vrnag oproepen of er misschien ook sprake was van 
een meer persoonlijke relatfo.[252}Maar om op de-
1.e vragen in Ic gaan zou thans verder voeren dan 
de doclsiclling van deze "Nieuwstijdingen" toelaat. 
Slechts één punt moge nog in verband met de 
voordracht en verkiezing van een Drost in l 601J uit 
l loofts brieven worden gerelevecnl. 
Met zijn medccandidaal Jonckhecr Frederick van 
Suylcn van Nyevelt geraakte ! looft al spoedig in 
conflict, toen deze als erfgenaam van zijn vader, 
l loofts voorganger in het ambt, bepaalde rechten 
opeiste - en in het gelijk gesteld werd door de Re
kenkamer. Dat had zijn besluit in 1614.[253JMaar 
in i 623 had ! looft opnieuw moeilijkheden met 
hem, 11u als collega: Jhr. Frederik van Nievelt was 
toen inmiddels Maarschalk van het Ncdcrkwartier 
van Utrecht gewordcn.[254JLecndertz zal wel geen 
ongelijk hebben gehad, toen hij over Van Nievclt 
schreef • en daarmee opnieuw blijk gaf de voor
dracht van de Staten wel degelijk gekend te heb
ben: "De1.e Van Nieveh was trouwen!! een lastig 
man, die het ook misschien Hooft niet kon vergc· 
ven, dat deze in 1609 benoemd was, terwijl hijzelf 
op de benoeming hoopte."(255J 

MAURITS TE MUIDEN 

Met zijn verkiezing door Prins Maurits "tot Drost, 
Bailliuw en Castcleyn tot Muyden" kwam Hooft 
als ambtsdrager in relatie tot de Prins te staan. Van 
die relatie getuigt een tiental bewaard gebleven 
brieven. De meeste handelen over gevallen van 
manslag en één behelst een gratieverzoek voor en
kele (;ooiers, veroordeeld wegens schaking; maar 
hl't is niet dit gerechtelijk aspect van lloofts werk-
1:ia111 kvrn dat thans nog even de aandacht vrnagt 
v11111 1ijn rdalil' tot de Prins en tot het politieke 
dwt11it dal ;i~·h in l<il H hcg<m h• ontrnllen. 1 lct 
gaal, ook hier, 0111 een klein, nieuw biografisch 
gegeven· met misschien vele implicaties voor het 
oordeel over <le ! looft die niet alleen net als 'ieder· 
een', zelfs niet alleen als iedere hoge ambtenaar, 
leefde temidden van 'de politiek' zijner dagen en 
de eigentijdse 'geschiedenis' nauwlettend volgde, 
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maar die, reeds lang voordat "hij 1.ich tot geschied
schrijven 1.ette, 19 mei ](il 8", een intense belang
stelling had voor het reilen en zeilen van het geme
nebest der Nederlanden. l 25(1 j Ditmaal kwam het 
nieuwe gegeven niet uit de archieven te voorschijn, 
maar uit de papieren van Hooft 1.elf: aanteke
ningen die hij maakte bij en uit "Ujtcnboogaarts 
Kerklijke lfatorien" met "eenighe bijteekeningcn" 
van hemzelf daar.hij. Een tot dusver in onze tijd 
onopgemerkt gebleven handschrift, berustend in 
het Vondclmuscum in Amsterdam, dat het ant· 
woord bevat op een kleine vraag uit l loofts bio
grafie: wanneer precies in 1618 ontving Hooft de 
Prins op het Muiderslot? 
Het gehele handschrift wordt hierna nog bespro
ken en in reproductie afgedrukt; de notitie waar 
het hier echter om gaat is de volgende. Onder de 
"aanmcrklijk/iccdc11" in Uytcnbogaert tekende 
Hooft bi!.. 1005 aan, waar "Lecdcnherghs ram· 
pen" beschreven worden. Als "bijteckening" van 
hemzelf voc~dc hij daar dc1.e notitie aan toe, waar
in hij ruimte open liet voor de datum: 

Prins Maurits kreegh de tijding van zijn 
doodt op l<d 8, op 'I llujs te 
Mujdc 'saavonds oovcr taafcl. Naa de 
maaltijdt verhaald' hij ons de geschiede
nis. 'S andren daaghs, in 't kceren ujt de 
prceke naa 't Slot, zejtl' hij mij dat Bame· 
velt en de zijnen voor gehadt hadden de 
regccring te brengen in handen van parti· 
culieren. Koomendc wccder van l,eedcn
bergh te sprecken, zejd' hij; dat de zelve, 
in 't jaar 1610, t' Ujtrecht, zcekren gevan· 
gen partijling van Kanter en l lelsdingcn 's 
nachts had doen aanzeggen, dat men hem 
wude bannen, maar onder de handt een 
jaarlijx onderhoudt toevoeghen, zoo hij 
Kanter en llelsdingen belasten wilde; zoo 
niet, dat men hem wude pijnighen. Dat 
dit al thans in 't licht gckoomcn was, ende 
Leedenbergh gcweeten had dat het ont
dekt was. Dat hij daardoor beweeght 
moght zijn geweest zich zelven om te 
brengen. Doch hij is (zeide Pr. Maurits) 
daarop niet gevangen: de Staaten Genera! 
hebben hem daarop niet doen vangen. 

Toen !looft dit opschreef, uit zijn geheug<.;n of op 
grond van oudere notities, in l 646, wist hij de 
datum blijkbaar zelf niet direct meer, maar uit de 
omstandigheden valt die -voor hem zo goed als 
voor ons nu- volstrekt zeker te bepalen. 
Op 29 augustus 1(118 werden Oldenbarnevelt, Cro
tius en llogcrheets gearresteerd, op last van de Sta
ten (;cncraal.l2S71De secretaris van de Staten van 
l ltrcrht, C:illcs van 1 rdcnhcrg, die na de afdanking 
der waardgelders en de verandering van de wet te 
IJtrecht, op 8 augustus 1Cd8 door de vergadering 
van de Staten van Utrecht ontslagen was van zijn 
arnht, werd eveneens gearresteerd. [258f'Dien zelf· 
den morgen (nl. 29 augustus), was 'er iemant naar 
Utrecht gezonden, om den Sckretaris Ledcnberg te 



vangen". [2591 "Den 18. Sc1>tc111hris is oock Gillis 
van Ledenbergh, (die nu ettelicke daghen in sijn 
huys binnen Utrecht was bewae1 t geweest) uit last 
der l leeren Staeten Generael, met goede convoy, 
ghcvancke!ick nae den !lage gesonden". [2601 Daar 
wordt als een van de drie fiscalen zijn persoonlijke 
vijand Peter van Leeuwen aangesteld. Deze zou 
toen Ledenberg bij de eerste verhoren op 28 sep· 
temher met de pijnbank gedreigd hebben. Om
streeks 2 uur in de daaropvolgende nacht van 28 
op 2(> september pleegt Ledenbcrg zelfmoord in de 
gevangenis. [ 261 I Voorbijgaand aan het gruwelijk 
verhaal van wat zich afspeelde in die nacht, staat 
hiermee de eerste datum vast. 

Wanneer Maurits de tijding kreeg en waar
om hij toen op het Muiderslot was, vormt de ande
re kant van de geschiedenis. Op 6 september was 
de Prins een ronde begonnen langs verschillende 
l lollandse steden om daar de wet te verzetten. 
Brandt brengt dit in direct verband mei de onmid· 
dl'llijk na dl' w·va11gcn11emi11g van Oldenbarnevelt 
ac1111l geworden k wc~I ic, waar de bevoegdheid lag 
voor de hcrcchti11g. l2<12jl lij cilccll een brief va11 
de predikant l lcnricus Arnoldus aan de l{aadshccr 
Martinus Grcgori11s: "Ik heb heden [ 4 sept. 1618) 
met den Prinsc gesproken, dien ik bekommert 
vondt. Want bij de steden van l lollandt werdt daer 
op gedrongen, dat men dese drie gevangenen voor 
hun eige vicrschaer moet te recht stellen: soo niet, 
dat men haere privilegien geweldt doet. Ondertus
schcn is '! seker dal soo de Prins hun in dit deel te 
wil is, dan de gevangens buiten alle swaerigheit 
sijn, en de staet verlooren. Mogelijk sa! men in 
eenige steden de Leden van de Vroetschap reken
schap van hun bedrijf afvorderen. Men sal ook tot 
sifting komen." l 263) Uit Wagenaar en Brandt valt 
het volgende reisschema van Prins Maurits op te 
maken: 6 september vertrek uit Den Haag, 7 sep
tember te Schoonhoven, 10 september Bricle, de 
l 5e Delft, vervolgens Schiedam, de 27e Gorkum, 
?8 Oudewater, 29 Woerden, de 30e aankomst in 
Monnikendam, op 1 oktober Monnikendam en E
dam, 2-.5 oktober lloorn, (i oktober Enkhuizen, 
enz. en de l 2e oktober terug in Den llaag:f264J 

Dat Maurits, na zijn vertrek op de 29e 
september uit Woerden naar Noordholland, over
nachtte op het Slot te M11idc11, waarna hij zondag 
de JOe vervolgens "binnen Monnikendam kwam, 
en ook hier den volgendrn dag de Regering veran
derde", werd naar het schijnt in de geschiedlitera
tuur eerst bekend 11il Hoofts "hijteekening'' hij 
zijn notities uit llytenhogaert.[2<i.5j llct hand
schrift met die aantekeningen, dat nu in het Von
dcl111usc111n berust, is namelijk in het bezit geweest 
van Joan de Hacs, die er gebruik van heeft gemaakt 
voor de 'aantekeningen en vermeerderingen', opge
steld o.a. uit "hantschriften: die de heer Brandt in 
zijn leven niet magtig heeft kunnen worden" , 
waarmee hij in 1710 de tweede druk van del listo
ric van de Rechtspleging ".011trc11t". Joha11 van 
O/cfc11bamcvclt". van zijn grootvader Brandt heeft 
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verrijkt. l2<1(1jOp bil.. 25, waar Lcdenbergs dood 
wordt behandeld, geeft De l laes de volgende noot 
( D): "De Drost Pieter K.! looft verhaelt in zekere 
byteekeningcn (die met zyne eige handt geschre
ven by my berusten) op eenige aenmerklykheden 
van Uitcnbogaerts Kerkelyke 1 listorie dit volgen
de" (volgt de volledige aantekening van ! looft met 
weglating alleen van de in het handschrift onvolle
dige tijdsbepaling in het begin). 

H\'l is naar dc1.e aantekening dat Van der 
Kemp in 1.ijn biografie van Maurits verwijst en 
waaraan hij het gegeven ontleent dat Maurits de 
zelfmoord van Ledenberg vernam op het Slot te 
Muiden. l lij doet dat echter in een noot die niet 
rechtstreeks slaat op hel gegeven dat Maurits tus
sen Woerden en Monnikendam van 29 op 30 sep
tember op het M11idcrslot owirnachtt~1.J,J.Jaar die in 
eerste instantie betrekking 'heeft <fr"i.îjr1 medede
ling dat Maurils de 30e ol'cr ;1111stcrda111 naar Mon-
11ikenda111 gegaan w11 :r.ij11. l7(17 ll\ra11dt had in 1.ijn 
fli.l'loric d<'r Nc:fiml/(tfic, dl. J, p. X.'1/, :1:111vankclijk 
vcr111cld dal Ma111il~' tocht va11 /.11id 11a:ir Noo1d
holla11d "over i\111slnda111" gdopl'll was, 1.01Hk1 

M11idc11 te 11oc111cn, rnaar hij de opge1ncrklc druk
fouten had hij dit verbeterd en' over Amsterdam' 
laten vervallen. Van der Kemp handhaaft het ech
ter op grond van Carleton, maar dit berust op een 
vergissing: Je aangegeven plaats in Carleton han
delt over de tweede tocht van Maurits, eind okto
ber, begin november 1618, toen hij de wet verzette 
in Rotterdam op 29 oktober, de 30e in Gouda en 
vervolgens de 2e november aankwam in Amster
dam, waar hij de 3e in de vroedschap verscheen. 
[268jllct gegeven dat Maurits hij zijn eerste rond
gang langs de steden 'ter afwikkeling van zijn 
staatsgreep' gebruik maakte van het hem ter be
schikking staande Muiderslot en zijn ondergeschik
te, de kastelein Pieter Corneliszoon ! looft, hem 
toen ontving, schijnt dan ook in eerste instantie te 
berusten op het handschrift met 1 loofts aanteke
ningen uit en bij Uytenbogaert. l 269 J 

Da~ Maurits in het jaar 1618 Muiden be
;,ocht had, was al wel bekend, maar slechts uit één 
enkele bron en zonder datum. In de drukken van 
het alleen op naam van Samuel Coster uitgegeven 
treurspel /sahcl!a, waarvan de eerste verscheen in 
1619, staat namelijk onder de tekst het onder
schrift: "In 't laar 1618 is dit Spel ghcspeelt op 
den huyse tot Muyden in de grootc zaal, tot ont
haal van zijn Excell. Prince van Orangcn." [270 JKo
ning ( 1827) dateerde deï.e on !vangst in mei en wel 
hij de gelegenheid van Maurits' bewek aan Amster
dam.1271 jVan Tricht uit echter twij(él: "Dat dit, 
zoals de trndilie wil, op 23 Mei, op weg naar Am
sterdam was, vermeldt Wagenaar (Amsterdam IV 
298) niet." l 272 I Sterker: Wagenaars verhaal laat 
geen ruimte voor een bezoek aan Muiden op 23 
mei: "Maurits, Prins van Oranje, in May dee1.cs 
jaars [ 1(118 j, Jen Landdag in Overyssel hebbende 
bygewoond, begaf zig, verï.cld van Don Emmanuel, 
Prins van Portugal, en van andere grooten, den drie 



en twintigsten, te Kampen, scheep naar Amster
d:11n, daar hy treffelyk werdt ingehaald. Omtrent 
Muiden, kwam hem een groot getal van Jagten te
gemoet, die 's morgens van Amsterdam gezeild wa
ren. (.") Ten vyf uurcn naden middag, voer de 
Prins{:") ter Stad in".127:1] 
Twee dagen later vertrok hij weer, maar niet dan 
na getuige geweest te ï.ijn van een duidelijk poli
tieke wedijver tussen de \)eide partijen in Amster
dam -en niet zonder daarin ï.ijn rol gespeeld te 
hehhcn. De strijd werd, toen nog, gestreden met 
'eretaferelen' en vertoningen, met lied en toneel. 
De Oude Kamer had van Burgemeesteren, met als 
onbetwiste leider Reinier Pauw,de 'aartsvijand' van 
èn Oldenbarnevelt èn lloofts vader, de opdracht 
gekregen voor de welkomstvertoningen en deze lie
ten niet na onverholen aan de Prins voor te houden 
wat de Contraremonstrantse partij van hem verlang
de. [274 J Daartoe was trouwens alle aanlci~ing: de 
Prins had op de Landdag in Overijssel de Staten 
van die provincie weten te bewegen zich hij de 
meerderheid in de Statcn-(;eneraal neer te leggen 
en hij kwam dan ook terug van een politieke missie 
met een overwinning die de weg vrijmaakte voor 
de staatsgreep tegen Oldenharnevelt, drie maanden 
later. (27 S J De leden van Costers Nederduitse Aca
demie, die blijkbaar duidelijk de andere partij in 
Amsterdam vertegenwoordigden, werden, toen zij 
werkeloos onder de toeschouwers stonden op de 
Dam, door de omstanders bespot en gelast~rd. Om 
handtastelijkheden te ontgaan, maakten zij zich uit 
de voeten en deden een tegen1,et. Op eigen kosten 
vergastten ook zij de Prins, die toen al op het Prin· 
senhof was aangekomen, op een inderhaast en met 
onderweg geëngageerde figuranten geïmproviseerd 
en onverwacht welkom, dat al even duidelijk de 
Prins voorhield wat zij van hem verwachtten in de 
zich toespitsende partijstrijd: dat hij zich boven de 
partijen zou blijven stellen en de eenheid van het 
land bewaren. (276] Daarbij werd de Prins vanaf 
een schuit voor het Prinsenhof toegezongen door 
een "zeer lieflik persoontge" met "een Lied dat de 
Heer Drost van Muydcn in eener zijner Treur
spelen, gerijmd hadde, en hier uytermate slaags 
quam."[277'] De Prins 'beschoude' 'dit toen met 
een aengenaem oogh' en de Academie werd ver
zocht de volgende dag nog een voorstelling te ge
ven, die 's middags op de 24e in de Academie 
plaats vond en waar Samuel Coster zelf.de Prins 
ontving. Dáár werd toen, na een aantal 'vertonin
!>1l'll. hij fragmenten uit de profetie van de Vecht in 
1 lnufls < ,'('aacrt!I 1'1111 l'C'l.1·c11, ook dit spel zelf op
!'l'\lX'nl. I .' 7 8 I 
1 kt is l'Chtn nil'I in mei geweest.maar, een maand 
n;i dt• staatsgreep tegen Oldenbarnevelt, op 29 sep
te111her l (i 18, dat Maurits op hel Muiderslot de 
maaltijd gebruikte, de nacht doorbracht en na de 
kerkgang op zondag de 30e met zijn gastheer, weer 
vertrok. Als hij in dat jaar niet bij nog een andere 
gelegenheid het slot bezocht heeft, is de Isabella 
dus ook op 29 september in de grote zaal voor de 

Prins vertoond.127<>1 Maar M:i11rits kwam niet al
leen: er is tenminste geen reden waarom 's Prinsen 
'lijfwacht' niet mèt hem voor de nacht kwartier 
maakte in het slot, waarvoor het immers bestemd 
was en waarvoor ! looft als kastelein te zorgen had 
dat het te allen tijde in gereedheid was.[280)Die 
'lijfwacht' intussen bestond uit niet minder dan 
een 300 soldaten toen Maurits de 30e in Monni
kendam kwam. Wagcnaar vertelt, dat die "onlangs, 
ter gelegenheid van een los gerugt wegens een' toe
leg op 'Prinsen leeven, mcrkelyk vergroot" was. 
[ 281 I ( ;ehcel overbodig bleek deze opvoering van 
de sterkte van Maurits' gevolg niet te zijn, al was, 
zoals Wagenaar zegt, "in deze kleine steden" de 
Prins er genoeg door beschermd. l loofts vader ten
minste memoreert, waarschijnlijk naar aanleiding 
van de moei! ijkheden 'int veranderen vande Regie
ringe' te l loorn op 2-5 oktober ondervonden, "dat
ter wcrdt geseyt, dat zijne Exe (") nyet zonder 
peryckel wude 1.ijn geweest". [282 I 
/,o goed als 1.ijn vader, heeft ongetwijfeld l looft 
zelf de gebeurtenissen in die beslissende maanden 
11a11wlettend gevolgd. Ook de verdere 'hijleekenin
gen' bij Uytenbogaert getuigen daarvan.128.lj/\ls 
hij Maurits ontvangt, niet bij een 'inspectie' of op 
vreedzame doorreis, maar in het kader van de zich 
voltrekkende 'omkering' van de staat, zal de aan
wezigheid van het soldatenvolk de volle betekenis 
hebhen onderstreept van dit 'bezoek'. Zijn vader 
had 8 september al gesproken in de vr9edschap 
tegen de gevangenneming van Oldenharnevelt, 
Grotius en llogcrbeets op 29 augustus, en op 3 
november zou zijn vader de enige .zijn die in Am
sterdam protesteerde tegen het verzetten van de 
wet. Daartussenin werd ook ! looft zelf, voor één 
moment, van toeschouwer tot medespeler in Hol
lands drama. 

DE DATERING Y /\N DE ISABELLA 
Y AN l IOOFT EN COSTI·:R 

De Isahclla is, zoals in de tekst hierboven bij noot 
270 vermeld werd, alleen onder de naam van Sa
muel Coster in druk ui !gegeven. Maar dat ! looft, 
althans voor het begin, als mede-auteur moet gel
den, blijkt uit het fragment van lloofts hand dat 
vs. 1-362 bevat (L-St.11,p.421-434): daarvan is on
getwijfeld llooft de auteur, d.w.z. hij is de bewer
ker naar de episode uit Ariosto's Or/a11do Furioso 
die de stof voor de lsahc/111 leverde. Maar het stuk 
is verder van Coster, althans de berijming ervan is 
van Coster. Leendert/. bespreekt in zijn ln/ciJi11g 
van 1871 dit fragment en de kwestie van het au
teurschap en vervolgt dan: "Ik vermoed dat de 
zaak ï.ich wo heeft toegedragen. ! looft verwachtte 
in 1618 prins Maurits te Muiden. !lij wenschte zij
nen aanzienlijken gast zoo goed mogelijk te ontha
len en onder anderen ook in de groote zaal van het 
slot een nieuw stuk te doen vcrtoonen. l lij koos 
daartoe Ariostoos lsahella, die hij zelve zou verta
len. l lij begon daar ook mede, doch, zoo het 



schijnt, ontbrak het hem aan den noodigcn tijd. 
Daarom verzocht hij zijnen vriend Coster het stuk 
af te werken." (L.-St. 1, p. XLIV) Tot dit vermoe
den bestaat en bestond geen enkele directe aanlei
ding, maar uiteraard behoort een dergelijke gang 
van zaken evenmin tot de onmogelijkheden als 
welk ;mder vermoeden dan ook, :1.olang er geen 
gegevens beschikbaar 1.ijn. 
Toch is juist tegen dit vermoeden als bedenking in 
te brengen de vraag, hoc lang van te voren Maurits' 
bezoek dan wel aangekondigd moet zijn geweest 
en of het wel waarschijnlijk is dat juist in de jaren 
van nationale crisis, in t (1 l 7 en 1r,18, in de jaren 
van dreigende bu.rgeroorlog en de bijna onbloedige 
"staatsgreep'' die door Prins Maurits werd uitge
voerd tegen de Statenpartij van Oldenbarnevelt, 
een hc1.ock van de Prins aan het Muider slot zo 
tijdig kon worden aangekondigd dat al deze voor
bereidingen konden plaats vinden. En hoeveel tijdi
ge voorbereidingen er nodig waren voor een gcor· 
fiil/IÏ.\'C<'fi/C ontvangst, en hoe1.eer a01ankelijk die 
was van de beschikbaarheid en bereidwilligheid van 
hc11 die de opluistering zouden moeten verzorgen. 
kan men lezen uit 1 loofts brieven van eind augus
tus en september 1630, toen hij hoopte op een 
hczoek van Frederik Hendrik aan het Muider slot 
en weken van tevoren de ontvangst begon te orga
niseren en dan nog -uiteraard- liefst drie of vier of 
meer dagen vóór de precieze datum van 's Prinsen 
komst gewaarschuwd wilde worden. 
In zijn opstel over llooft'.1· Hacto gaf J.W. Muller in 
TNTL 50 ( 1931 ), p. ~54-5 weliswaar dezelfde 
voorstelling van zaken als 1.cendertz met betrek
king tot de Isabella, niaar met de verantwoording 
in aantekening dat deze op diens gissing berust en 
met vermelding van het weinige wat wij stellig we
ten. llij hield er bovendien rekening mee dat 
1 loofts begonnen bewerking van Ariosto reeds van 
ouder datum kan zijn en dat de tijd kort was door 

"de vele drukten der toebereidselen voor het (on
verwachte) hooge bezoek", waarbij hij verwijst 
naar "de groote, maar vergeefsche toebereidselen" 
in 1630. ! let feit dal Muller aannam dat het be
zoek van Maurits "onverwacht" was, vindt zijn 
oorzaak hierin dat hij de datum ervan hield op 23 
mei en dat de (politieke) omstandigheden van en 
na Maurits' reis naar Overijssel nauwelijks een an
dere veronderstelling toelaten. 
Maar ondanks de1.c bedenkingen bleef de mogelijk
heid bestaan van de door L.ccndcrtz veronderstelde 
lol'dracht met de !sahclla en kon er tegen de wij1.e 
waarop Van Tricht p. (15 de1.e in l 951 opnieuw 
verhaalde slechts het bezwaar bestaan, dat het ver
moeden van Leendcrlz 1.011dcr hronvcrrnclding en 
wndcr voorbehoud als werkelijke gang van zaken 
werd voorgedragen. Nu in elk geval zeker is dat 
Maurits' bezoek niet in mei 1(1l8 viel, maar er wèl 
een bezoek plaats vond eind september van dat 
jaar, ligt dat anders. Als Maurits niet nogmaals in 
1Cil8 op het Muiderslot geweest is. en zijn vele 
politiek-militaire activiteiten van dat jaar geven 

geen aanleiding tot die veronderstelling-, dan is de 
Jsahc/111 dus ook toén, 'lp 2<J september 1(i18, qp
gevoerd in de groote zaal op den huyse tot Muy
den. Maar in düt geval kan Maurits' bezoek aan het 
Muiderslot zeker niet aangekondigd zijn vóór zijn 
staatsgreep die op 2<J augustus met de arrestatie 
van Oldenbarnevelt en de ;.1.ijnen 1.ijn hoogtepunt 
bereikte. Zijn eerste tocht langs l lollandse steden, 
die het direct gevolg van de reacties op de gevan
genneming was, kàn tevoren 1.ijn voorzien, maar 
niet bekend gemaakt. 
line dit ook zij, in geen geval 1)1,;•st;i;it de mogelijk
heid dat ! looft zich langer dan een maand heeft 
kunnen voorbereiden op dit bc1.oek in september, 
en waarschijnlijk was het veel minder, hoogst waar· 
schijnlijk is het zelfs maar een enkele dag geweest. 
En is een maand voldoende om de stof voor een 
toneelstuk te kiezen, aan de bewerking te beginnen, 
de rest over te laten aan een ander, de rollen te 
verdelen, te laten instuderen, te repeteren en alles 
wat er nodig is voor een opvoering waarop de Prins 
onthaald kan worden" l~n als, wal veel waarschijn
lijker is, Prins Maurits bij zijn 1nilitair-politickc 
'veldtocht' zijn plannen niet van tevoren bekend 
maakte, maar slechts op zo kort mogelijke termijn 
zijn aankomst aan deed zeggen, uit welke mogelijk
heden kon ! looft dan kiezen als hij een stuk wilde 
doen opvoeren? Uit hoeveel 'op çlat moment door 
.een gezelschap ingestudeerde spelen kon hij een 
keuze doen? Of liever: op wie kon hij ii1 de laatste 
dagen van september 1618 een beroep doen, die 
een dergelijk gezelschap 'achter de hand' had? En 
hoezeer werden daardoor dan nog weer zijn keuze
mogelijkheden beperkt? 
Zolang wij dit alles niet weten, moeten wij ons 
onthouden van oordelen en in plaats daarvan het 
onderzoek voortzetten: er zijn nog zovele bronnen 
en archieven die niet en zeker: die niet voldoende 
zijn onderzocht. Maar zeker is in ieder geval dat 
! looft op 19 mei 1618 aan Grotius, drie maanden 
voor diens gevangenneming, ~chrcef dat hij zich nu 
ging wijden aan de geschiedschrijving. Wanneer be
gon hij aan de Isabella en wanneer liet hij dit plan 
varen? 
Prins Maurits was in mei l (1l8 in Overijssel, waar 
hij op de 7e de Staten er toe bracht zich bij de 
meerderheid in de Staten Generaal neer te leggen 
en i'.ich tegen Utrecht en l !olland, tOÇJl nog onder 
Oldenbarnevelt, te keren. De 23e mei vertrok de 
Prins uit Kampen over Amsterdam naar Den ! laag. 
De gissing van Koning, dat hij daarbij de 23e 
Muiden aandeed en dat toen de opvoering van de 
lsahclla plaats vond, had reeds lang op grond van 
Wagcnaar geheel kunnen zijn verlaten, waarmee de 
gehele maand mei als mogelijke datering van 
l loofts begonnen bewerking van de /sabcl/a zou 
1.ijn vervallen. De moeilijkheid die Muller in 1,ijn 
boven reeds ;1angehaaldc studie over //00.fi'.1· /Jac
to, p. 150, noot 2, terecht 1.ag -hoc 1 loofls brief 
aan l lugo de Groot van 19 mei te rijmen viel met 
de "zeker drukke toebereidselen voor het bezoek 



van Maurits, 4 tbgen later"-. had dan ook in het 
geheel niet behoeven te rijzen. 
Maar al evenmin had er dan verband gelegd kunnen 
worden tussen de vertoningen van de i\cademic op 
de 24e n1ei te i\msterdarn voor de !'rins en de 
verva;mliging en opvoering van de lsahclla. Muller 
grondde op dat veronderstelde verband zijn over
tuiging dat Coster niet zonder overleg met !looft 
fragmenten uit de profetie van de Vecht in diens 
(;eeracrdt 1•a11 Velsen en een koor uit diens Achil
lcs c11 !'olyxc11a voor de vertoningen in i\mstcrdam 
gebruikt zal hebben (p. 261). ja, hij achtte "het 
zeer wel mogelijk dal ! looft 1.elf de aanstichter 
dezer ontlccningen is geweest"; en hij ging nog een 
stap verder door een verklaring te geven voor de 
"ietwat onbescheiden" indruk die l loofts te berde 
brengen van eigen werk door de ''mede- of samen
werking met Coster ên bij het volschrijven en spe
len van de Isabella te Muiden ên daarna hij het 
toestellen der vertoor1ingc11 Ic !\ msterdam", ên 
door de opvoering van de (,'cenwrdt i•an Velsen, 
"(en dal alles ter ccrc van Prins Maurits! )"op ons 
zou kunnen maken (p. :u,4). Ondanks Mullers aan
vankelijke voorbehoud ten aanzien van Leendcrtz' 
gissing over de gang van zaken met de Isabella, 
maakte hij deze aldus toch tot de hoeksteen van 
zijn interpretatie van l loofts gedrag en houding in 
de maanden van toenemende spanning v66r de 
staatsgreep tegen Oldenbarnevelt, die op 31 juli 
werd ingezet met de afdanking der waardgelders te 
Utrecht. Wanneer er immers geen directe samen
werking met Coster inzake de Isabella plaats heeft 
gevonden onmiddellijk voorafgaand aan en op 23 
mei 1 (118, steunt alles wat Muller over lloofts hou
ding in liet voorspel tot 's Lands Treurspel op p. 
2M-2Ci7 laat volgen, slechts op de veronderstelling 
dat ! looft zelf de "aanstichter" geweest zou zijn 
van de ontleningen aan de Gccraerdt Pan Velsen 
voor de vertoningen van de i\cademie te Amster
dam voor Prins Maurits. Gezien de improvisatie 
van die vertoningen op de 23e en 24e mei is dit 
echter i'.cer onwaarschijnlijk (i'.ie noot 278), al was 
de politieke strekking ervan zeker in overeenstem
ming met lloofts standpunt op dat moment. 
Op de interpretatie van die strekking behoeft hier 
nu niet verder te worden ingegaan. Opgemerkt 
moet alleen nog worden, dat het ten onrechte ver
onderstelde vcrh:md tussen vervaardiging en opvoe
ring van de Isa/Je/fa en de i\cadcmic-vertoningcn in 
i\111stcrdam. Muller heeft ingegeven !-looft '.~als al
tijd achter de schermen" (p. ~(10) te zien optreden 
(reeds eerder op p. 245 en herhaald op p. 270) en 
daarmee 1.ijn ''voori'.ichtigheid" Ic onderstrepen. 
Op dat voetspoor gaat Van Tricht, hoewel niet on
welwillend, nog een stap verder bij 1.ijn beoorde
ling van het vertonen van de Isabella voor de Prins 
en de karakteristiek van l looft die hij daaraan ver
bindt: 
"In het crisisjaar 1(J18 be;r.ocht Maurits het Mui
dcr slot. Wat !looft toen voor hem liet vertonen 
mag een ware vlucht uit de actualiteit heten: hij 

begon, naar een episode uit Orfa11do jiJrioso, het 
treurspel lsahclfa te bewerken. Was dit een min1.a
me concessie aan de smaak van Zijn Excellentie? " 
(p. (1.5). En nogmaals: "Dit is echt !looft: als de 
Prins bij hem te gast is, voert hij een onnozele 
!sahclla op, w;mt als baljuw-gastheer de vorstelijke 
gast hints geven - dat doet men niet. Maar op de 
i\mstCrdamse planken, en dan fijntjes, <mpersoon
lijk en allegorisch, •)Il tussen hooggestemde en ge
meende lof door: dat ging hem voortreffelijk af. 
En het was ongevaarlijk." (p.70). . 
Welnu, de datum van de opvoering van de lsahclla 
in 1(,J8 was onbekend. In geen geval was het in 
mei. De Prins kwam op het Muider slot op 29 
september, met ]()() soldaten. In elk geval niet 
voor die gelegenheid begon ! looft de /sahella te 
bewerken. l let tijdschema laat die veronderstelling 
niet toe. ! looft vluchtte dus noch in mei, noch in 
september uil de actualiteit in de Orla11do ji1rioso. 
!\Is de /sahclla op 29 september voor de Prins is 
vertoond, werd het spel ongetwijfeld niet door 
! looft opgevoerd, maar door een toneelgezclsdiap, 
dat het stuk had ingestudeerd en zowel beschik
haar als bereid was naar Muiden te komen. Of 
1 looft uit meerdere mogelijkheden ter opluistering 
van deze ontvangst heeft kunnen kiezen, weten wij 
niet. Maar voorzover er toen nog "hints" te geven 
vielen, kon dat alleen nog betrekking hebben op de 
procesvoering tegen de gevangenen en dat voorzo· 
ver de Prins daarop nog van invloed kon zijn. Wat 
er ook "gevaarlijk" kon zijn, was het toen aller· 
eerst voor de gevangen heren, niet voor l looft zelf. 
Wat er "gevaarlijk' kon 1.ijn in mei in de "vaste 
lrnrg der Contraremonstranten" die i\msterdam 
toen was (Muller, p. 248/9), was het allereerst voor 
de pogingen om het uitbreken van ernstige binnen
landse woelingen, tot burgeroorlog toe, te voorko· 
men, te bezweren zou men haast geneigd zijn te 
zeggen, door een beroep op de hovenparlijdigheid 
van de Prins. Voor dat doel was de Gecraerdt Jlan 
Velsen, niet de llacto het spel. De gevaren waar 
Hooft mee rekende, en waarop hij het oog hij al 
zijn werk gevestigd had, zijn verantwoordelijkheid 
ook voor het gemenebest, reikten verder dan het 
individuele perk van iemand die terzijde staat of 
zich terzijde stelt door ' kloek en heldhaftig' zijn 
"overtuiging" (Muller, p. 265) Ie laten praevalercn 
boven groter belangen. 
Sinds het begin van deze eeuw berust l loofts hand
schrift met het kleine gegeven over Maurits' be
zoek aan Muiden in het Vondelrnuscum(zic p.51). 
Tot dusver bleef het ongebruikt. Behalve v~or de 
datering van de Isabella, kan het nieuwe gegeven 
ook een nieuw uitgangspunt verschaffen voor een 
herwaardering V'H1 lloofts houding tegenover, 
neen, middenin het wel en wee van de Republiek, 
in de cruciale jaren 1617 en 1618. 

CORNELIS PIETERSZOON HOOFT EN 
PRINS MAURITS . 

De "by:r.ondere zucht" van lloofts vader "tot den 



liui1.e van Nassauw' en in casu lol Maurits, die 
Brandt als overweging vermeld! voor l loofts ver
kie1.ing tot Drost in 1 (,()<)door de Prins l 2841, ver
dient in dat verband wel enige toelichting, omdat 
i11 het globale beeld van on:r.c Vaderlandse (;eschie
de11is vader! looft in de jaren van de Bestandstwis
ten "aan de kant van Oldenbarnevelt" stond en 
"dus tegen Maurits' was. Inderdaad voerde oud
burgcmeester Hooft in de vroedschap van Amster
dam tijdens de tweede helft van hel Twaalfjarig 
Bestand oppositie tegen de groep regerende burge
meesters die Amsterdam geheel aan de Conlrare
monstrantse 1.ijde bracht in het kamp van Olden
harnevelts felste vijanden. /,elfs stonden lenslotte 
in l 618 Hooft en Maurits in rechtslreek:;e conftnn

talie tegenover elkaar. Maar voor de tijdgenoot en 
geiîivolveerde zijn politieke verhoudingen nu een
maal altijd complexer en omloori'.ichtiger dan zij 
voor latere generaties en buitenstaanders schijnen. 
128~ rrussen 1 (109 en 1 (118 liggen negen turbulente 
jarc11 en hel beeld dal historici van nu hebben kun 
ncn opho11we11 van Maurits' rol in het grote crn1 
flict, is niet lietl'.elfde als wat de verschillende tijd 
genoten als 1.ijn aandeel ;,agen in -de gebeurtenis 
sen. Wat van <le :r.ienswij1.e van vader 1 looft bekend! 
is, is verval in ;,ijn 'memoriën en adviezen', die 
geen politieke beschouwingen zijn, maar die zijn 
stellingname in de vroedschap van Amsterdam be 
helzen en toelichten. Dat wil zeggen dat zij zijn 
1.ienswijze, of eigenlijk alleen zijn argumenten 
daarvoor, slechts bevatten inwver hij daarmee als, 
politicus telkens in de gegeven verhoudi~gen van 
het moment zijn medevroedschapslcden het best 
tot oppositie tegen de politiek van burgemeestereni 
dacht te kunnen bewegen. Met deze beperking vor· 
men de 'memoriën en adviezen' ook een bron voor 
de kennis van C.P. 1-loofts houding ten opzichte 
van Maurits. 
Omdat nu, volgens Brandt in 1677, juist de ' by· 
wndere zucht tot den huize van Nassauw" van zijn 
vader, een der overwegingen vormde voor de ver· 
kie:r.ing van Pieter Cornelisi',oon 1 looft door Prim 
Maurits in l (,09, is het niet zonder belang hierbij 
even stil te staan. Al onthield de Drost zich van 
directe politieke i11111enging, behalve misschien als 
dichter van de /lacto bij :1.ijn cottlacl met (;rotius 
in 1 <il (1, voor de beoordeling van zijn 'positie' i11 
de crisis van 1(118 en van de verhouding tussen ·de 
Prins en zijn ondergeschikte, de kastelein van Mui· 
den, is het dienstig Brandts uitspraak OJJer vader 
l loort in 1 (109, ook te be:r.ien in het licht van de 
verhoudingen in die latnc jaren. 
Dat de, dan 71 of 72 jaar oude, oud-burgemeester 
van Amsterdam in november 1618 in de vroed
schap protest aantekende tegen het 'verzetten van 
de wet' door Maurits met algemene machtiging van 
de Staten van llolland, ontkracht Brandts uit
spraak voor negen jaar vroeger niet. Integendeel, 
want ook toen in 1618 begon !looft met te verkla
ren "dat het op Lichtmisse cersteomcnde zoude 
wesen XXXV jaren, <lat ick in den Raedt was be-

roepen, ende gedurende alle dyen lijdt een goedt
willich dicnacr vandcn l luyse van Nassauw, ·1.00 

van 1,ijne Exl' tegenwoordich, :ds van zijn heer va
der, lwg, mem., hadde gcwecst."l28(1jllet aanha
len van cl<":c uitspraak verplicht intussen direct tot 
een recht1,etti11g naar de andrre k;mt. Binnen de 
visie op de verhoudingen in 1(118 die een scherpe 
tweedeling maakt tussen de partijen 111ct Maurits 
en de meerderheid der Staten-(;eneraal te ener en 
Oldenbarnevelt en de meerderheid der Staten van 
l lolland te anderer 1.ijde, is in moderne tijd vader 
1 looft niet alleen in het kamp 'tegen Maurits' ge
plaatst, maar is vervolgens ook kritiek op hem ge
uit dat hij ;,ich niet duidelijk en 'manlijk' genoeg 
'tegen Maurits' heeft uitgelaten. Behalve een kwes
tie van interpretatie van de politieke verhoudingen 
toen en in het bijzonder van de plaats van Maurits 
daarin zoals die toen gezien werd, is dit allereerst 
weer een kwestie van bronnen-waardering. 
l let hierboven geciteerde stuk is achteraf door 
! looft opgesteld als een verslag van wat in die 
vrnedschapsvcrgadering van 3 11ove111hcr 1(i18 ge
beurd was en w;ll hij tol de l'rim had ge1.egd na 
hem verlof gevraagd te hehhc11 vrij Ic mogen spre
ken; het is hoven dien onaf. Van <;cider vat dc:r.e 
constatering in één zin samen met zijn beoorde
ling: "llet heeft geen slot en een eigenlik protest 
staat er niet in, terwijl Hooft zijn notitie ook met 
''etc.'' eindigde." [ 287 J l~lias' kritiek, die overigens· 
uit de toon valt hij wat hij verder over C.P. llooft 
zegt, gaal verder: "Tevergeefs zoekt men ergens in 
llooffs "Memoriën" in 1618 een woord van man
nelijk protest tegen het in zijn oogen toch onwet
tige en onverdedigbare optreden van Maurits en de 
Staten-Generaal legen Oldenbarnevelt en de l lol
landsche Staten partij." l 288 j Maar hierbij is aller
eerst het feit miskend dal, hoewel ! looft, -t.weri
gens als enige-, in de vrocdschapsvergadering het 
woord richtte tot Prins Maurits, hij dit deed in de 
vroedschap en, als politicus, met het oog op het 
doel dat hij de jaren daarvóór in de vroedschap had 
nagestreefd en dat hij in de tijd erna zou voortgaan 
11<1 te streven. De vroedschap kon slechts van in
vloed zijn op het beleid van burgemeesters van 
A111sterda111 en daarmee op de houding van Am
sterdam in de Staten. Een "protest" vanuit de 
vroedschap wu dan ook allereerst gericht. dienen 
te zijn tol de groep dan regerende lrnrgemeesters 
onder leiding van Reinier Pauw, de felste onder de 
vijanden van Oldenbarnevelt en een der voornaam
ste steunpilaren van de tegen Oldenbarnevelt uitge
voerde staatsgreep. l ll't is daaro111 ;eer de vraag of 
de (polentit'lc) oppositie in de vroedschap tegen de 
st;1dsrcgeri11g,l'auw wel gesterkt wu 1ij11 geweest 
door een ' protest'· tegen hel optreden van Prins 
Maurits. Waar het in de vroedschap van Arnster
da111 i111111ers om ging en zou blijven gaan, was de 
tegenstelling Pauw-Oldenbarnevelt, niet Maurits
Oldenbarncvelt. Maar behalve de overweging dat 
een "protest' tegen Prins Maurits de kansen op het 
in hel geweer brengen van de oppositie misschien 



cert!er atlireuk zou doen dan goed, <>tonden aller
eerst de kansen op het spel op beiiwloeding-ten· 
goede van de berechtingsproccdure tegen Olden
barnevelt, 1 lugo de c;root en de andere gevange
nen. Zonder hier nu nader op in te gaan, !s het 
echter duidelijk dat niet irn1.e eventuele behoefte 
aan een "protest' dat wij thans zouden waarderen 
als 'mannelijk'·, de maatstaf van beoordeling van 
C.l'. l loofts optreden in de Amsterdamse vroed
schap op 3 november 1(,]8 kan zijn, maar dat deze 
alleen gebaseerd kan 1.ijn op kennisname van de 
door hem gevoerde raadspolitiek en, eventueel, op 
de maatstaven die CY. l loofts tijdgenoten voor 
"m;111nelijk" gedrag in politicis hanteerden. 
Behalve l loofts "notitie" over 3 november 1(i18, is 
er zijn "13cdcnckinge op de apprehensie vande l lee
ren Oldebarnevclt, · l logerbcets ende Grotius", uit
gegeven als nr. 15 in llfc11111rih1 J, en in Me111orié11 
Il door Van Cel der besproken als nr. 2(i. [ 289 fv'an 
(;eider nam de1.e 'hedenkinge' op als "Redevoe
ring" van 8 september 1(1l8, een misleidende titel, 
die het misverstand van 1-Jias over ook dit stuk niet 
heeft rechtgezet. [2!J()jl loofls "slappe, langdradige 
en met beuzelpraat doorspekte oratie, in Septe111-
her 1618 in de Vroedschap gehouden" zegt Elias, 
volgend op zijn hierboven aangehaalde kritiek. 
Maar het was zoals het op papier is overgeleverd op 
de 8e september slechts een korte, steekhoudende 
rede geweest van vijf bladzijden,' met breder mon
delinge verclaringe op sommige poineten", "ende 
naderhand!" met "dit naervolgende' aangevuld. 
Dat vervolg schreef 1 looft dan nog vermoedelijk in 
twee gedeelten, waarvan het laatste na de onthoof
ding van Oldenbarnevelt op den "xiijC" May deses 
jaers' 16 l 9, :1,oals door Van Gelder wèl in zijn 
bespreking vermeld is. [29 I] 
Dit geeompliceerde karakter van bijna alle overge
leverde 'memoriën en adviezen' van Cornelis Pie
terszoon l looft maakt, dat Hoofts stellingname in 
1 (118 in de vroedschap van Amsterdam niet beoor
deeld kan worden naar alleen deze over acht maan
den lopende 'bedenkingc' en zijn 'verslag' van 3 
november. Te beginnen met nr. 14 op p. 397 in de 
chronologische volgorde in Mc111orié11 Il, hebben 
vrijwel alle stukken betrekking op dezelfde con
flictstof. 1292 I Zij lopen vanaf einde zomer" 161 <i. 
llit deze stukken blijkt duidelijk wat lloofts voor
naamste argumenten in de vroedschap waren in de 
twee jaren van escalatie tot november 1618. Twee 
0111standighcden moeten d:iarbij in het oog gehou
den worden. Enerzijds treedt llooft als zeventiger 
nog steeds op als woordvoerder van een maar net 
aan overstemde oppositie in de raad. De reden 
waarom ook in Amsterdam, hoewel dat een der 
peill•rs van de anti-Oldenbarnevelt politiek vormde, 
loch ook de wet nog werd vcr1.et in november, drie 
maanden na de staatsgreep, was juist om de krappe 
Con traremonst ran tsc meerderheid te vergroten 
door 1.even raden (waaronder twee burgemeesters) 
te vcrvangcn. l 29J] Anderzijds was Il ooft van alle 
politieke invloed buiten de vroedschap te enen ma· 
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Ic beroofd: hij de jaarlijkse burgemeestersverkie
zing op de vigilie voor Maria Lichtmis, 1 februari, 
was hij reeds in 1<111 'gewipt' door lrnrgemeesters 
Oetgens en Cromho11l en 'uil Burgemeesterskamer 
gestoolen' en eind 1614 nam hij geheel ontslag uit 
de stadsregering, l 294 l~)indsdien gold voor hem wat 
voor de gehele vroedschap gold: hij werd overal 
buiten gchoudcn. l21>S lllurge111eesters regeerden in 
feite buiten de vroedschap onL i 2<J(ij 

l lool'l wendt 1.iclt dan ook in de jaren 
161 (>-1(1l8 vooral tot de vroedschapsledcn om hen 
wakker te roepen tegen de regerende groep onder 
leiding van Reinier Pauw, een der latere vier en 
twintig rechters van Oldenbarnevelt, door te pro
beren hen er nog in 1618 van te overtuigen dat het 
niet aanging zich van de verantwoordelijkheid voor 
de politiek van Amsterdam in de Staten af te ma· 
ken door te geloven dat Zijne Excellentie "uyt 
hem selven een anderen cours' lqd genomen (Me-
111orië11 /,p. 310; vgl. 353) en door de Prins veranl· 
woordelijk te stellen voor' dcse veranderingen' en 
dan ongeldige excuses te bedenken 0111 er 1.ich hij 
neer te leggen .(p. 31 (>). 0111 althans de 'lihertij11en' 
onder 1.ijn 111ede-vroedsrhapsledcn ol de weifelaars, 
die de laatste jaren l'a11w net-aan de 111eerderhcid 
in de raad hadden hel'.orgd, i11 het geweer te bren
gen, wijst hij als oorzaak van de politieke 011twik
kclingc11 aan, dat de -veelal uitheemse- Contrare
monstrantsc 'drijvers' (p. 35 sub 9) en scheurma
kers (o.a. p. IJ2)[297Jdc kans was gegeven om in 
de Staten van l lolland zowel als in de Staten-Gene
raal politieke krachten op te zetten tegen Olden
harnevclts politiek en tenslotte tegen Oldenharnc
vclt 7.elf (352f tot schade van de eigen belangen 
van llolland tegenover de andere provincies (309, 
326, '347, Il 430/IM'n met inbreuk op de privile
ges van Amsterdam zelf (329/330). 
Die kans was hun gegeven vooral door de onrecht
matig en mede baatzuchtig (71 sub 1 ü8 met Il 402 
aant. 37 en 405 aant. 50; 1 (13 r. 6-11 met Il 393 
aant. <>) gevormde stads-'oligarchie' van een 'scp
temviraat' (71sub16Ci) in Amstcrda2_11 (70-71 sub 
162-8, 7 4 sub l 7 (J, 1 <i3 me l 1 ó2 r. 19 vlgg. en vgl. 
262 r. 20 vlgg.,' 1 %, 21 1 r. l -6)[298], die onoirbare 
pressie (249 r. 9-14, 261 r. 13-6 ), ook van de prc
dikan tcn op de magistraatsverkiezingen ( 44 sub 
55, 94, 131, Il 220 in 215-230 als geheet), toeliet 
of zelfs gebruikte (49/50 sub 89/90), tlie zover 
ging om plundering, :t.elrs straatterreur ( 177 r. 24 
vlgg" l WJ r. 7-13, '234) van 'el'll hope iongcns' 
(210) en 'geboefte' ( 18.\) te dekken (stuk <), 

1 (i7-l <J 1 en passim) en die daarmee politiek Am
sterdam, gewelddadig ( 2<>2)cn corrumpcerhaar ge
worden ( 17(1, ?A3, vgl. 157 r. 1-5, :234 en 23(1 r. 
3-8), tot gangmaker (84 sub 204, % sub 208) en 
peiler binnen 1 lolland van de anti-Staten politiek 
maakte, waarbij misbruik gemaakt werd van de de
ficits in het regeringssysteem van ' de Aristocraty
ke rcgieringc' ( 260, 204, 62- '3 sub 127-130; vgl. 
160, 197 /8, 238). 
Onder die deficits :Vijst l looft in het bijzonder het . " ( ) . " II ••• = Memorien II, p. 



feil aan da! Amsterdam 1.ich, met slechts een zeer 
kleine minderheid (vgl. FliasJ,'csc/i. 75) tegenover 
! leren hielen en 'verreweg de meeste stemmende 
steden (M('//1<1rië11 J 71 sub !(17, 191, 194, ?.37, 

258, 1.59/W, 101, 347), kon blijvén verzetten te
gen een aantal Staten-resoluties ( 45 sub 61, S7 sub 
122, S8 sub 125, (12 sub 12(1, 161, ?87) tot vrij
heid in (2 J 4) en "tot vrede der kercke' {van 1614), 
:~ich erop beroepend dat ook religie uitgezonderd 
was van 'overstemming', d.w:t.. van beslissing hij 
meerderheid van stemmen, in de provinciale Staten 
(7.ie Mc1110rië11 Il 237 aan!. 24; verder Mc111orië11 ! 
l 29), maar niet in de Staten Generaal ( 144, 204, 
24c), 261, 11 430) en niet in de vroedschap zelf 
(57-8 ~ub 122-5, 137, 138, 143, 144, IW, 171, 
195, 210, 211, 237, '249, 261, 321, Il 430), hoe 
krap daar de meerderheid ook was ( 1(10).l29<)] 

l looft geeft met dit alles niet i'.ijn visie op 
wat zich op het toneel van 's !anus politiek afspeel
de, maar alleen de argumenten waarmee hij tracht
te de vroedschap in beweging te brengen om het 
weinige te doen wat zij kl>n doen: in plaats van 
lijdelijk toezien en zich Jllachteloos verklaren te
genover Prins Maurits, proberen ! leren h11rgemees
tere11 te matigen in hun anti-Staten-politiek, ~n la
ter, na de 'staatsgreep', tenminste ue gevangenen 
als personen niet tot slachtoffers te maken. Zijn 
argumenten in de raad zijn dan ook alle gericht op 
Amsterdam zelf en naarmate de crisis verscherpt 
stelt hij nadrukkelijker en dan met naam en toe
naam, dat niet Prins Maurits de schuld draagt, 
maar de vijanden vai1 Oldenbarnevelt onder de re
genten zelf (Me111orii;11 I 3S2). [3001f n 1617 bijv. 
wijst ! looft nog zonder namen te noemen op de 
zegen dat "door tgoedt beleydt van onser zijde" 
weinig last is ondervonden van muiterij van het 
eigen krijgsvolk (182). 1.atcr noemt hij, na diens 
gevangenneming, Oldenbarnevelt met name als de· 
gcrn die zorgde voor de betaling van de legers, 
waardoor der.e "m zoo goede ordre ende discipline 
gehouden hebben konncn werden' (302/3), maar 
evcn1eer noemt hij dan ''de goede betalinge ende 
goede krijchsdiscipline dacrnyl gevolcht, en voor
ncmentlick de goede debuoiren ende sorchfuldic
heydt van Zijne Exc" (316 ). [ 301] .1 uist als men 
zich achter het optreden van de Prins verschuilen 
wil, spreekt 1 looft slechts onverholen lof van hem. 
En ten slot te, ' op Licht mis anno J 619", zegt hij 
letterlijk: "lek meen dat ick voor i'.eecker ben be
recht, dat 1.ijn Exe meer dan een reys verclaert 
soude hebben, <lat het tegen zijn gemoed! ofte zijn 
naturel r.oude strijden, dat hij zulcke verandcringe 
in de rcgicringe heen moeten doen; hoc soude men 
dan oock konnen geloven, dat hij d'oorzaecke sou
dc wesen van dcse scharpe proccduren?" 
(3S<)/J60). l302J Tol degenen die !looft over 
Maurits' uitlating "voor 1ccckcr" hebben kunnen 
inlichten, behoort zijn zoon, de Muider Drost, die 
Maurits op 29 en 30 september 1618 op het slot 
ontvangen had. j 303 J 

Dat !looft op 3 november 1618 in de vroedschap 

begint met te betuigen dat hij de bijna 35 jaren van 
zijn politieke leven 'een goedtwillich dienaer van
uen l luyse van Nassauw, zoo van 1.ijne Exe tegen
woordich, als van zijn heer vader, hog. mem., had
de geweest" (Me111ori'i;11 /, 32g), is dan ook volko
men in overeenstemming met het politieke stand· 
punt dat hij steeds in de vroedschap had ingeno
men, en waarhij hij de Prins 1.clf boven de partijen 
stclde.l.\04IEr is derhnlve ook in 1618 geen tegen
spraak tussen zijn "zucht tot den huize van Nas
sauw" (Brandt) en 7.ijn blijvende, ()penlijke lof 
voor Oldenbarnevelt: 1ijn kritiek richt zich in de 
raad tegen de vijanuen van Oldenbarnevelt onder 
de Amsterdamse magistraat en in het bijzonder te
gen Pauw en de zijnen. [ 305 J 

Brandt kende in elk geval reeds enkele ja
ren vóór hij het f,ee11e11 van Pieter Corneliszoon 
llooft ( l 6T/) schreef, de nagelaten handschriften 
van vader ! looft en hij heeft ze voor het in 1674 
uitgegeven tweede deel van de !listoric der Rl'.fi>r
matic en voor de in hetzelfde jaar 1 CJ77 uitgegeven 
tweede druk ·van hef eerste deel, als bronnen ge
hruikt.jJO<>I Voor zijn uitspraak over lloofls be
noeming tot Drost, kan Brandt zich dan ook mede 
hebben gebaseerd op wat hierboven uit de Mc1110-
rië11 en a1!Piczc11 is aangehaald. Zeker heeft hij ook 
de vermelding van C.I'. l looft gekend in de Nedcr
landschc !listoriën, waarvoor 't f,ee1•en de inleiding 
vormde. De won noemt zijn vader daar onder de 
··getrouste aankleevers van 't Huis Nassau"' ten tij
de van Leycester ( 1587). [ 307] 

In één enkel geval is er een rechtstreekse 
relatie tussen Maurits en vader Hooft bekend: in 
l 591 intervenieerde Maurits ten gunste van Hooft 
in een tegen hem gevoeru proces over ontduiking 
van het recht van convooien. Een schip met een 
lading rogge voor Italië, die toebehoorde aan "Cor
nelis Pieterssen Thooft, burgemeester van Amstel
redam", werd in oktober 1591 zonder 'paspoort' 
bevonden. In de loop van het proces vertoonde de 
advocaat van de schipper op 25 november ' zeker 
missive bij Zijne Excellentie in faveur van Cornelis 
Pieterssen lloofl, burgemeester van Amstelredam, 
gheschreven' . Op 20 ~1pril 1592 werd tenslotte de 
schipper veroordeeld tot 50 gulden boete en de 
kosten van het proces. [ 308 IOf een dergelijke in
terventie van de Prins uitwnderlijk was en in wel
ke kwaliteit die kon worden gedaan, wordt door 
hen die dit voorval bespreken, niet vermeld. Wel 
suggereert Van Gelder dat de boete laag was en wel 
"dank zij een brief van Maurits zelf' en hij voegt 
daaraan toe: "liet is altijd goed met hooge l1Ceren 
wel eens te dineercn!' j309jMaar nog afgezien van 
de niet gestaafde interpretatie die hiermee wordt 
gesuggereerd v;in èn de uitkomst van het proces 
(waarvan alleen het verloop, niet de stukken be
kend zijn), ~n het gewicht dat daarbij is toegekend 
aan Maurits' missive, ~n van de redenen van Mau
rits' interventie, laat ook de plaats in Mcmoriën I 
waarop van Gelder hier met een uitroepteken doelt 
(zonder hem overigens aan te wij?.en), niet toe een 



vcrhand te leggen tussen Maurits' interventie en 
het dineren. 
In het al meer geciteerde stuk "op Lichtmis anno 
1619" spreekt llooft vol lof over Maurits en pleit 
hij hem rechtstreeks vrij van de verantwoordelijk
heid voor de staatsgreep en het proces tegen 01-
denharnevelt. Eerst stelt hij vast dat er, ondanks 
alle grote verdiensten van de drie gevangenen, "zoo 
veel luyden zijn" die "haer verheugen" in de om· 
wenteling en "insonderhcydt mede in dye grote 
swaricheydt, dye den Advocael met dye andere 
twee gevangen he eren is overgecomen". [ 31 O]Dat is 
rechtstreeks tot Pauw en de zijnen gezegd. Daarle· 
genover geeft hij een lovende karakteristiek van de 
Prins en noemt hij met name diens "humaniteyt". 
In dát verhand memoreert hij: "lek hebbe zelf ver· 
scheyden reysen dye eere gehadt, dat ick op zijn 
versoeck met andere gedeputeerden meer van dese 
stadt, ende anderen, aen zijn tafel heb be gegeten." 
liet argument is tweeledig: enerzijds spreekt !looft 
niet alleen op grond van horen zeggen over de 
Prins, anderzijds houdt hij zijn mede-vroedschaps· 
leden voor dat meerderen onder hen zouden kun
nen getuigen dat het niet aangaat het te doen voor
komen alsof de Prins "uyt hem selven" [ 31 l) zo 
hard had willen laten optreden tegen de gevange
nen en dat het niet aangaat zich daarachter te ver
schuilen. [312]Yan een particulier disgenootschap 
of enige persoonlijke relatie getuigt deze uitlating 
in elk geval niet. Bovendien zou het nodig zijn te 
weten of Maurits personen of gehele delegaties uit
nodigde en wanneer hij dat deed en hoe vaak. Als 
!looft hier doelt op gedeputeerden van Amsterdam 
ter Staten van l lolland, komt de gehele periode 
van 1584 tot 1610 in aanmerking, waarin Hooft 
regelmatig tot de afgevaardigden behoorde. Betreft 
het Gecommitteerde Raden of de Staten-Generaal, 
dan vallen de maaltijden in elk geval ná het proces 
van 1 591-1 592, omdat Il ooft daar eerst in 1599, 
resp. 1596 naar afgevaardigd werd. [ 313 J 

Welke particuliere of politieke redenen 
Maurits ook gehad kan hebben voor zijn interven
tie in het proces, in elk geval moet lloofts verzuim 
het recht van convooi op zijn lading rogge tijdig te 
betalen, ook beoordeeld worden binnen het kader 
van Amsterdams politiek inzake de convooien en 
licenten tegenover die van de Staten en van de 
Staten-Generaal, en met name waar het verschepin
gen naar Italië betreft. Vijf jaar na dit voorval 
wordt, op 9 oktober 1596, !looft, die dat jaar 
evenals in 1591 burgemeester was, ermee belast 
"den heere advocaet van 't gemecne landt Olden· 
barnevelt" persoonlijk aan te zeggen da("die van 
Amstelredamme" alles zullen doen om te beletten 
dat het "verbot van de vaert op Spangiën, l'ortu
gael ende !taliën" wordt doorgevoerd. Op J 2 okto
ber wordt hij ermee belast in de Staten-Generaal 
tenminste te "versoucken de vaert op !taliën vrij te 
willen !acten" met de aanzegging dat Amsterdam 
zich in elk geval niet geheel aan een dergelijk 
verbod zal houden. [ 314 J Betreft dit Amsterdams 
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verzet tegen het rechtstreekse verbod, ook hierbij 
werd tegelijkertijd weer geprotesteerd tegen de 
steeds weer verhoogde 'lasten van convoy' en,. met 
name genoemd, tegen "de verhoginge van 't con
voy op de rogge" en "de ondraechelijcke. verhogin
ge van den uutgaende convoyen" in het algemeen, 
die mede de Franse en Engelse concurrenten, die 
"haren vacrt op ltaliën ".zijn continuerende", alle 
wind in de 1.eilen gaf en zou leiden tot de "totale 
ruïne ende onderganck" van de eigen 'coopman· 
schap en alle de neringe ende navigatie'.(315] 
In deze strijd tegen fiscale druk op de koophandel, 
gingen ook Amsterdams "Oude Geuzen'', waartoe 
llooft behoorde, zeer ver, zelfs tot het punt waar· 
op militaire machtsmiddelen tegen de stad werden 
ingeschakeld.[316)Na 1614 kwam de stad op dit 
punt in direct conflict met Oldenharnevelt.[317) 
Maar blijkbaar was dat niet steeds het geval of gold 
dat niet voor alle groepen binnen Amsterdam. In 
1617 bestrijdt !looft bijvoorbeeld de kritiek op de 
landsregering, dat is: op Oldenbarnevelts politiek, 
als zou het Bestand "weynich ofte geen verlichtin
ge vande costen vander oorloge" hebben gebracht 
(Mcmorië11 /, 159 en 186). !lij wijst dan onder 
meer op "de merckelijcke verlichtinge, dye tot ver
schoninge vanden trafyckerenden coopluyden, van 
't stuck vande licenten ende convoyen nu een goe
den tijdt heeft geduyrt." [ 318] 
Wat hier nu ook van zij, duidelijk is dat het voor 
een oordeel noodzakelijk is precies de politieke po
sities van Amsterdam, Staten en Stadhouder op 
dát moment te kennen, als in 1591 sprake is van 
ontduiking of sabotage van het door de Staten op
gelegde recht van convooi op graan voor halië 
door een der regerende burgemecsteren van Am
sterdam, die vijf jaar later als woordvoerder voor 
de stad optreedt in Staten en Staten-Generaal voor 
een protest tegen verbod en belastingen op juist 
die handel, waarbij de stad zich zelfs het recht van 
'ongehoorzaamheid' voorbehoudt, en als dan in de 
loop van dat proces de Prins zelf intervenieert ten 
gunste van de Amsterdamse burgemeester of ten 
gunste van een minnelijke schikking.[319]Zonder. 
gedetailleerde analyse van deze politieke 'context', 
is er in elk geval geen grond om lloofts 'ontdui
king' (waarvan wij de omstandigheden en de toe
dracht al evenmin kennen) en Maurits' interventie 
geheel in de persoonlijke sfeer te trekken en er 
zei fs een karakterschets van !looft op te baseren, 
zoals Van Gelder doet.(3201 
Eén aspect aan deze kwestie verdient in dit ver
band nog aangestipt te worden. 1 looft behnört tot 
die groep van kooplieden die hieven hij de traditio
nele basis-handel van Amsterdam: haring, olie, 
graan. [ 3 21 ]llct WjHen deze 'oude geuzen' die aan
vankelijk hadden vastgehouden aan vrije handel op 
'de vijand'. Maar toen de 'nieuwe geuzen' politiek 
de overhand kregen in de stadsregering, werden an· 
derc belangen bepalend voor Amsterdams koers: 
de belangen van de vaart op Oost- en West·lndië en 
van de kaapvaart. Het waren deze belangen die 



Amsterdam sedert het openen van vredesonderhan
delingen in 1(107, lijnrecht tegenover Oldenbarne
velt deden staan, met als inzet o.a. de stichting van 
een West-Indische Cornpagnie.{322]11et is ook dit 
verschil in handelshelang en handelsmentaliteit, die 
mede de achtergrond vormt van de politieke tegen
stelling tussen Hooft en Reinier Pauw, i:en der be
langrijkste promotoren van de vaart op de heide 
lndiën en van de oprichting van de Oost-Indische 
Compagnie en later tevens een der ergste en gevaar
lijkste vijanden van Oldenharnevelt. [323 )Wel is het 
onjuist gebleken dat Hooft 'geen aandeelen in de 
Oostindische handel' had, al hezat hij "geld ge
noeg", wals Van Gelder in 1918 vermeldde. Van 
Tricht nam dit in 195 1 nog over, maar reeds in 
1925 had Van Gelder het gegeven gecorrigeerd: 
C.P. llooft was wel participant in de 0.1.C.lJ24J 
Zijn aandeel was naar verhouding echter niet 
groot: ' Met een inschrijving van f. 9.600" bleef 
!looft "juist iets beneden de grens" die Van Dillen 
in zijn uitgave van het aandeclhoudcrsregistc1 
"voor de groep der grote participanten" stclde. l 325 j 
Zoals nu lloofts politieke standpunt ten op:t.ichtc 
van Oldenbarnevelt tijdens het Bestand niet strijdig 
was met zijn economische positie, zo liepen in 
1591 zijn particuliere handelsbelangen geheel pa· 
rallel met Amsterdams politiek tegenover de belas
tingwetten van Staten en Staten Generaal ten aan· 
zien van de graanhandel op Zuid-Europa. 

"AANMERKUJKHEEDEN IN UJTEN
BOOGAARTS KERKUJKE HISTORIEN, 
EN EENIGHE BJ.JTEEKENINGEN VAN 
MIJ." 

In het hoofdstuk Maurits te Muide11 is gesproken 
over datering en omstandigheden van Maurits' be
zoek arm het Muiderslot op zaterdag 29 tot zondag 
30 september 1618. ! let · op zichzelf kleine, maar 
niet onbelangrijke ·gegeven van deze preciese date
ring kon worden aangevuld uit een ook anderszins 
belangwekkende bron, die weliswaar reeds lang ter 
beschikking was, maar in de ! looft-filologie tot 
dusver onbekend en ongebruikt bleef. liet zijn vier 
folio-<liplomata, gepagineerd van 1-8, in vieren ge
vouwen met de achterkant buiten. Daar heeft 
Hooft het zelf van het opschrift voorzien. liet zijn 
aantekeningen, uit en bij een gedeelte uit Uytenbo
gaerts /\ crckelicke l listoric van 1646; lopend van 
blz. S 1 l -1204. De vier bladzijden waarop deze 
voorkomen vindt men in reproductie hierachter. 
l let schrift is duidelijk en gemakkelijk leesbaar: 
een translittcratic is dan ook achterwege gelaten. 
l Ict handschrift berust onder signatuur 111 K t) in 
het Vondclmuseum, ria! is ondergebracht in de 
llniversiteitsbihliothcek van Amsterdam. Er is, zo
als men weet, geen gedrukte catalogus van het 
Vondelmuscum, maar men vindt het handschrift 
beschreven onder nr. 735 op p. 87 van de Catalo
gus JJan de Vondel-Verzameling, bijeengebracht 
door den llccr A. Th llartkamp, waarJJan de 11eiling 
zal plaats hebben Maandag 11 Nm1ember 1901 e. 11. 
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h1ï K WI'. de l'rics, A111stcrda111. welke verzame
ling in zijn geheel werd verworven door het Von
dclmuseum. j 32ól Lcendcrtz heeft dil handschrift 
niet genoteerd, noch in zijn llih!iograpliie ( 1931 ), 
noch in zijn -,bespreking van de ! looft-handschrif
ten in Amsterdam die onder zijn nagelaten studies 
berust in de !\ mslcrdarnse lln iversi tei tshibl iothcck. 
Het is hern blijkbaar hij toeval ontgaan.j327j 

In zijn nagelaten studie over de Gcsc/1ic
tlc11is der /11111dsc/1riftc11 l'a11 /loof/ begint Leen
dertz met te bespreken wat l looft zelf 'als zijn 
voornaa111stc werk beschouwde', de Necder/a11d
schc !1i,1·tooric11. Daarbij merkt hij het volgende 
op: "Waarschijnlijk heeft hij wel eerst uittreksels 
gemaakt uit de door hem geraadpleegde schrijvers 
en vervolgens korte aantekeningen van hetgeen hij 
wilde mededelen. Van dit alles is echter niets over, 
doordat hij dat blijkbaar vernietigde, zodra het af
gedaan was. Wat daarvan nog niet gebruikt was en 
dus na 1.ijn dood onder 1.ijn papieren gevonden 
werd, is waarschijnlijk door zijn zoon !\rnoul ver
nietigd, rn11dat het loch voor een ;111der onhrnik
haar w;1s. Wij weien aliha11s, dal den~ aan het op
r11i111en en verscheuren geweest is. ( >p hei nog niet 
overgeschreven klad immers, •Jat hij vond, schreef 
hij met grote letters "Niet te scheuren". Slechts 
één aantekening is bewaard gebleven - over de 
dood van Floris V - doch deze bewijst. hoc nauw
gezet !looft was.' l 328] lloofts aantekeningen bij 
en uit een gedeelte van de l\erckclickc lfistorie van 
Uylenbogaert zijn dan ook allereerst van belang 
omdat ze behoren tot de 1.cer weinige bewaard ge
bleven aantekeningen die l looft maakte als histori
cus -of als 'homo politicus'. [ 329 [Maar dat laatste is 
nauwelijks te scheiden van het eerste bij een ge
schiedschrijver van het recente verleden, of liever: 
van de opbouw van het nieuwe gemenebest der 
verenigde Nederlanden, zoals !looft was. 
Toch is het zeer de vraag of wij in deze Aa11111crk
liïkltccdc11 ·een proeve hebben van wat hij aante
kende en v;m de wijze waarop hij dat deed hij de 
verzameling van materiaal voor zijn Nederla11dsc/1e 
l/istorië11, ~n dat nog afgezien vnn de vraag of hij 
ooit het plan heeft gehad deze voort te zetten tot 
de gebeurtenissen uil 1(i18 waarop de aantekenin
gen betrekking hebben. Ook lijken de aantekenin
gen niet direct gemaakt te zijn hij het lezen van 
llytrnhogaert, althans niet hij eerste lczini, maar 
lijken 1.ij achteraf geordend of hernrdcnd te zijn: 
de aantekening uit hlz 802 slaat tussen de aanteke
ningen uit blz. 521 en 713. l let zijn noch kladaan
tckcningen, noch 1.ijn 1.ij tot een 1.clfslandig te ge
bruiken 11ittrcksel 11itgcwerkt: soms noteert Hooft 
alleen tic hlad1.ijdc1111111111crs van een gedeelte dal 
' 111crkclijk" 1s (hl!. 810 8)')) en dikwijls no leert 
hi,i alleen het onderwerp waarnvcr op een he paalde 
plaats wordt gcha11tlcld, so111s op bijna gelijke wijze 
als dat in de marge van het hoek staat aangegeven. 
Soms ook neemt hij 11it het hoek een uitspraak 
over van een der medespelers in het nationale dra· 
ma, meermalen van Oldenbarnevelt. Maar !looft 



heeft Otlk eigen op111crkingcn gemengd mei de aan
tekeningen uit het hoek en meermalen vult hij 
gegevens aan of wijkt hij in woordkeus af'.j3:10J 
Soms houdt dat een nadere precisering in of 
getuigt het van lloofts behoefte de znken 
nauwkeurig te benoemen, ook in deze aantekenin
gen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanteke
ning uit blz. 991. Uit lJytenbogaert had !looft 
daar eerst aangetekend: "Afdanken van de wartgel
dcrs hij plakkaat der Algemeine Staaten.' Inder
daad spreekt Uytenhogaerl ervan dat de Waertgel
ders "afgedanckt en gecasseert souden worden'-. 
Maar ! looft corrigeert opzettelijk in zijn aanteke
ningen Aj(/a11kc11 tot 011tsoldighi11g, in afwijking 
van zijn bron. 

Van groter belang zijn echter de "bijtee
keningen" die Hooft later nog zelf toevoegde hij 
zijn aantekeningen over wat 'lezenswaardig' is in 
lJytenbogacrt. In de marge en in de open ruimte 
tussen de aantekeningen in en afzonderlijk op een 
hlad1.ijde erachter, schreef hij wal hij zelf van ver
schillende zer,slirden had gehoord over bepaalde 
gebeurtenissen of welke visies er waren op Olden
harncvclts politiek en op he! revolutionaire ver
loop der zaken in l <> 18 en 161 <). Daartoe behoort 
ook de aantekening over het "bezoek" van Prins 
Maurits aan Muiden in scptemher 1(i18, als "bijtee
kening" bij de aantekening over blz. 1005 in Uy
tenbogaert llooft m;1aktc deze "hijteekeningen" 
in of na 1646, het jaar waarin Uytenbogaèrts l\er
ckcfickc l/istoric anoniem en zonder plaats van uit· 
gave verscheen. Hooft had over het boek gespro
ken met llarlaeus, zoals blijkt uit zijn brief van 1] 

september van dat jaar. l 331 IMisschien had hij het 
zelfs van hem te leen gekregen. Is dat het geval, 
dan retourneert hij het de l 3c september nog niet. 
In elk geval is hij er dan nog mee bezig. Maar hij 
noemt het "groote bock" niet met name, duidt het 
slechts aan. De identificatie berust dan ook in eer" 
ste instantie op een marginale aantekening in het 
handsdirift van de brief, die ook in alle uitgaven 
van de brieven voorkomt en waarin auteur en titel 
worden genoemd. Maar deze aan tekening is uiter
aard niet van ! looft zelf: hij is van de hand van 
Brandt, Barlacus' schoonzoon, die dit aantekende 
voor zijn uitgave van de brief in Hoofts Werken 
van l671.IJ32] 

ffooft.1· ontmoeting met Oldc11hamcl'clt in 1617 

llit lloorts kanttekeningen zagen wij 
reeds wanneer Maurits te Muiden kwam, wat er 
voorviel aan tafel en hoc de Prins, met zijn gast
heer uit de kerk terugkerend naar het slot, met 
l lonrt over de politieke gebeurtenissen sprak. Wij 
kunnen er ook uit lc;.en 1net wie ! looft over poli
tieke aangclegenliedcn sprak, want hij noc111! enke
le van zijn zegslieden: "de Raadsheer Adrian Tie
<li~1g Berkhout' en "de Raadsheer Vecrius".!J:n1 
lltJ noemt er ook één niet: "zcckcr vricndt, ende 
wclgetrouw, van Barnevelt" (hii blz. 802). Maar 
lwh;ilvc M;p1rils. de raadsheren en de 011gcnoc111dc, 
hclmort ook Barncvcl l zei r tot l loofts zegslieden. 

Onder de ;1antekc11ing over blz. 817 in Uytenho
gaert schreef 1 loort direct al een notitie van zich· 
1.cl f. l>ic hcva 1 een 11 ieu w hiogra fisch gegeven. 
1 looft tekent daar op wat hij' aldus ujt monde van 
Oldenbarnevelt" gehoord heeft, 'm 't l lujs van 
Montfoort tot lljtrccht.' Dit heen hetrekking op 
1(117, toen Oldenharnevcl t op 21 augustus uit Den 
l laag naar Vianen, waar hij ziek werd, en van daar 
op 2 september naar lltrecht gegaan was. waar hij 
geruime tijd bleef. Uiteraard -en waarschijnlijk niet 
ten onrechte- werd naderhand gezegd, dat het een 
voorgewende 'zwakheid' betrof: op 7 september 
besloot op voorstel van Ledenberg ook Utrecht 
w::iardgelders in dienst te nemen tegen gevreesde 
onlusten. Er is dan sprake van een directe dreiging 
van burgeroorlog. Oldenharncvclt was nog in 
Utrecht, toen Maurits, vergezeld van hederik l len
drik, in de nacht van 28 op 29 september 1617 
naar Den Briel vertrok en daar de bezetting van 
onder zijn hevel staande troepen versterkte. l·'.erst 
(1 november is Oldenharnevélt terug in Den ! laag. 
!334 l l loofl is dus lussen 2<J septernher en begin 
novcrnhcr in Utrecht geweest en heeft daar "in 't 
l l11js van Montfoort" Oldc11harncvclt gesproken, 
misschien dus ' 111 de l lerberg van Aart van Schen
dcl, daar Montfoort uithing", waar op 25 juli 1618 
ook de afgevaardigden van de Staten van l lolland, 
waartoe o.a. l lugo de Groot behoorde, r)p een be
zending naar Utrecht hun intrek namen.1335] 

Men kim 1.ich afvragen waarom l looft deze notitie 
over Oldenbarnevelt direct heeft gemaakt en de 
andere kanttekeningen eerst later toevoegde; wat 
de aanleiding vórmde tot die uitbreiding en waar· 
om hij zijn persoonlijke kanttekeningen maakte hij 
wat meer een handleiding voor het lezen van Uy
tenbogaer! is, met relevering van een enkel punt, 
dan dat het aantekeningen er uit zijn zoals iemand 
die maakt om vast te leggen wat hij onthouden wil. 
Als Hooft zijn 'lezcnswaardigheden' 111 Uytenho
gaert en zijn eigen' bijteekeningcn" formuleert, en 
blijkbaar weloverwogen formuleert, 7.ijn de feiten 
waarop 1.ij betrekking hebben ruim een kwart 
eeuw geleden. Als hij in 1 ()46 van oudere aanteke
ningen gebruik heeft gemaakt, wat niet noodzake
lijk het geval behoelt te zijn, rijst de vraag te meer 
waarom -of voor wie- hij die dan toén uitwerkte. 
Ingaan op <le1.e vraag naar het waarom van dit 
'dossier' over "Maurits en Oldenbarnevelt'', zou 
echter hier Ic ver voeren naar weer een ander as
pect van 1 loofts leven. waaraan een afzonderlijke 
studie zal worden gewijd. 

Over het geschiedkundig belang van de in
houd van lloof'ts aantekeningen, moet hier verder 
liet oordeel worden overgelaten aan de historici. 
Behalve wal Hoort crin 111ccdcclt ovn Maurits' lle· 
wek en 1.cdenhergs dood in 1(1l8 en dat door 
Joan de 1 laes in 1710 werd gepubliceerd (zie p. 4:1 
hiervoor 111ct noot 266), heeft Joan de 1 laes in i'.ijn 
aantekeningen hij de tweede (en derde) druk van 
de lfistoric 1'1111 de l\ccltts11/cgi11g" 011trc11t".Jolwn 
Pan Oldc11bamfl'df van zijn grootvader Gerard 
Brandt, uit 1710 ( 1721 ), ook, <)p p. 219 als noot 



(R), overgenomen wat !looft /,elf bij blz. 994 uit 
llytenbogaert optekende. [336] Dat betreft het 
voorval dat Berkhout een moge! ijk belastend stuk 
na Oldenbarnevelts arrestatie terugvroeg en kreeg 
uit diens in beslag genomen papieren. [337]Maar 
behalve de datering van Maurits' bezoek aan Mui
den en cle ontmoeting met Oldenbarnevelt, die bin
nen de biografie van ! looft van belang zijn, en be
halve de daarmee gegeven nadere datering van de 
opvoering van de Isa heila, zijn lloofts 'bijteeke
ningen' op zichzelf al belangwekkend genoeg om
dat zij levendiger dan een historische analyse, een 
beeld schetsen van hoc ook voor Hooft het politie
ke drama van 1618 en 1619 zich niet in eenvou
dige, strakke lijnen voltrok als tussen twee duide
lijk onderscheiden partijen, maar omlijst en bege
leid door tegenstrijdige meningen en commentaren 
van allerlei kanten. [338] 
Als kastelein van Muiden heeft ! looft Maurits met 
zijn JOO soldaten ontvangen als een loyaal dienaar: 
dat was zijn ambt. [339 l Maar hij werd daarmee 
ook direct geconfronteerd met wat zich afspeelde: 
hij bleef niet alleen toeschouwer uit de verte van
uit een 'ivoren toren'.[340]llet lot bracht hem één 
moment als het ware 'op het toneel' van Hollands 
drama, toen de ijlbode Maurits aan zijn tafel het 
bericht kwam brengen van een der gruwelijkste 
voorvallen in de stroomversnelling van gebeurtenis
sen: de zelfmoord van Gilles van Ledenberg in de 
gevangenis in Den ! laag. Maar tegelijkertijd, wat 
ook zijn eigen mening geweest moge zijn op dat 
moment, kon Maurits' commentaar hem weer te
rugbrengen 'in de zaal', als kritisch to~schouwer, 
die goed en kwaad aan beide kanten weegt. En 
zoals die van zijn vader, zal zeker ook Hoofts visie 
op Maurits' rol genuanceerder zijn geweest dan 
partijstrijd toelaat.[ 341] Het is in die zin dat deze 
aantekeningen bij Uytenbogaert ons terug dienen 
te voeren naar de problematiek van Hoofts Baeto 
in 1616 en in het bijzonder het slot, waarover hij 
Grotius' mening had gevraagd. 

VARIA BIOGRAPI llCA 

Hoofts betrekkingen met Hueo de 
Groot bleven niet beperkt tot 
1G16 en zij eindigden niet toen 
voor De Groot de slag gevallen 
was van veroordeling en gevan
genschap 9 gevolgd door ontsnap
ping en ballingschapG ~as het 
schr\iven van de ~ misschien 
Hoofto enige directe stap in het 
politieke leven -en de enige die 
de baljuw van Gooiland en kas
telein van Muiden kön doen, als 
dichter- ,zUn ijveren voor Gro
tius' teru[~keer deed hem,lnter, 
etappen ondernemen voor een zaak 
vm:1rb\j,wellicht meer dan hij be-
vroedde, de gehele politieke 

constellatie van de republiek :in 
het geding was. Daarop wordt nu 
niet ingeeaan, maar wiJ zullen 
even stilstaan bij de gegevens 
over het incident in 1622 waar
mee Hoofta jongere broer Hen
drik de zaak van De Groot, en 
Hooft, geen goed deed. 

VO~TRE P.C. HOOFT A UN SOT DE 
FRERE". 

Zo schreef Maurits l luygcns aan zijn broer Con
stantijn op 1 S juli 1 (122 over l loofts jongere broer 
1 knd rik: zie f)c hricfwisscling ra11 Co11sta11tij11 
1!11ygc11s, uitgegeven door J ./\. Worp, til. 1. 's
Gravenhage 1911(R.c;.I'.15), nr. 1(1J, p. IOS; 
eveneens geciteenl door Van Tricht p. 120. Mau
rits l luygcns was in die jaren werkzaam bij zijn 
vader op de secretarie van de Raad van State en 
lichtte zijn broer in over de aanhouding van 1 len
drik ! looft aan de grens te l ,illo. l>cte was op reis 
van l'arijs waar hij op 22 juni vertrok, naar Neder
land in Antwerpen aan boord van een schip gegaan 
dat daarop door tegenwind gedwongen werd bij 
Lillo voor wal te gaan. Daar had l lendrik ! looft, 
"in dronkenschap", zich provocerend uitgelaten 
tegenover de commandant van tie schans. liet ge
volg was dal men achterdochtig werd, en zijn ba
gage ondermcht. Men vond toen brieven die Gro· 
tius, een jaar tevoren uit Loevenstein ontvlucht 
naar Parijs, en. enkele anderen uit diens kring hem 
hadden meegegeven voor geadresseerden in Neder
land, en nam die in beslag. ! Ict werd een pijnlijke 
geschiedenis; het bitse woord van Maurits l luygens 
verdiende l loofts broer ten volle. 
In een l,;1lijnsc brief" van 27 juli aan Crotius, doet 
l lendrik ! loon op zijn beurt verslag van de gebeur
tenissen: zie de Uricfwisscling 1•a11 l/11go Grotius, 
uitgegeven door P.C. Molhuysen, dl. 2, 's-Graven
hage 193(1 (R.G.P. 82), nr. 774, p. 231-3. Over de 
gehele kwestie zie men (;rotius' briefwisseling op 
p. 230 noot 2. Bij de daar opgegeven verwijzingen 
toe te voegen: noot 1 bij brief nr. 782 op p. 240. 
De op l lendrik 1 looft gevonden brieven die in het 
betreffende dossier uit het archief van het l lof van 
1 lolland in het Algemeen Rijksarchicl" te 's-Gravcn
hage geheel of gedeeltelijk zijn bewaard gebleven 
(in de eerste bundel in !lof van llolland nr. s2n, 
Criminele papieren !(122), namelijk de nrs. 767, 
768 en''769 bij Molhuysen, waren al eerder uitgege
ven door 11.C. Rogge als bijlagen hij zijn artikel 
over /Je "Vcra11twoordi11gh" 1·a11 !111go de Groot 
in: /Jijdr. Vader/. (;csch c11 011dlicidk., 3e reeks, 
dl. 7 ( 1893), p. 8<)-134. (Brief nr. 7<17 is bijlage 4. 
()c1.c brief n1ist de ecrsle helft: 1.ic p. 130 noot 1. 
Molh11y,cn vcrineldt dit n1cl.) /ij 11p1 alle drie van 
l lugo ( 1roli11s van 20 juni, gcrn:hl aan Wille IJl de 
Crool en aan (;rocnevelt en Sto11tenhurg, zonen 
van Oldenbarnevelt. Alleen in de laatste brief 
kornen enkele getallen voor in de plaats van 



namen. Een dergelijke namen-code werd·'tusscn 
correspondenten vaker gebruikt. Arnout !lelle
mans ! looft bedient er zich ook van, 1.ij het niet 
om politieke redenen, in zijn Rcis-jo11maal (zie 
noot 3 op p. 2, in f)c 11ic11\\'c PC lloo.ft·cditic; 
gedeeltelijk uitgegeven in /)c Dietse/re Warande JO, 
1874, p. 325-335.) ! let is derhalve niet juist met 
Van Tricht p. 120 te spreken van "brieven in cij
ferschrift", hoewel dat uit de brief van Maurits 
l luygens zo geleï.en kan worden. Rogge noch Mol
huysen heeft deze code kunnen oplossen, die an
ders is dan die in Crotius' briefwisseling met Van 
Reigcrsberch (Molhuysen, noot 5 hij brief nr. 

7 69 ). Bij de verhoren van deze drie adressaten 
noemde Stoutenburg, die uiteraard 'van niets wist', 
slechts voor twee getallen een naam (Rogge p. 
113). 
Rogge, die behalve de drie genoemde brieven ook 
enkele van de processtukken als bijlagen publiceer
de, verhaalt, o.a. op grond van de verbalen van de 
verhoren, het gehele verloop (p. 109/J IO.J !6). Als 
datum van vertrek van Hendrik !looft uit Parijs 
noc mt hij echter niet de maar de 21 e juni: p. 
110 noot 1. Hendrik !looft zelf werd na arres· 
tatic verhoord op de ! Ie juli door de Gecommit· 
teerde Raden van Zeeland en daarna met een heris· 
ping vrijgelaten. Lillo, een der "schansen aan de 
Schelde, die Antwerpen moesten afsluiten", ressor· 
teerde nl. onder "een apart (burgerlijk) rechts-
college", "waarvan op de Ge· 
committeerde Raden van Zeeland" 88 in: S..J. 
Fockema Andreae, /Je Nederlandse staat onder de 
Republiek, Amsterdam 1961, Verh. Kon. Ned. Ak. 
v. Wet., afd. l.eltcrk., NR dl. 68, no. 3.). llendrik 
Hooft kwam de 27e juli in Amsterdam. 
Zijn brief van december 1622 aan waarin 
hij de groeten overbrengt van vader en moeder 
aan l lugo de Groot en diens vrouw e11 wa~rvan 

Van Tricht het handschrift noemt in noot 1 hij p. 
120 op p. 238, was in (;rntius' Briefwisseling, dl. 2 
( 1936) reeds naar datzelfde hs. als nr, 

803 op p. 262. 
Welke brieven 1 !endrik 1 loofl nog meer zich 
had, vermeldt Rogge op p. 111 (met p. l l 0 noot 
2). Maurits lluygcns spreekt van "diverses lettres 
d' Utcnbogaert, de Grotius el Stoutenburg en 
chiffrc etc." (daarnaar Van Tricht p. 120), wat in 
elk geval niet geheel juist is. Een brief van 
Uytenbogaert, die Hendrik Hooft wel in Parijs had 
ontmoet blijkens zijn al brief aan Gro
tius van december l 622, wordt alleen door Maurits 
Huygens vermeld. Overigens begint diens brief niet 
met de passage "Vost re P.C. 1 looft "etc., (zoals 
Van Tricht p. 1 20 zegt), en hij is ook niet volledig 
overgeleverd. 1 lij is na opnieuw gepubliceerd 
door M. de !laas onder /fr11 l'ijfiirntal brieven van 
Maurits lluygcns aan hrocr Constantijn (van 
20 mei 1622 tot 7 juni J 624) in Med. !list. 
<;en. 50 (1929), p. 1-40, die een aanvulling vormen 
op Worps editie van de van C1'nstan
tijn Il uygens. 

DE JOODSE BH;RAAFl'LAATS TE MUI· 
DERBERG (1642) 

Lezend in een publicatie van S.!. Mulder uit 185 l 
over Joodse begraafplaatsen l 3581, signaleerde de 
vroegere secretaris van de P.C. Hooft-Commissie 
Drs. J. Staal een document, waarin wij Hooft kun
nen ontmoeten bezig in zijn ambtsbediening, en 
dat behoort tot die bronnen waarvan er maar zel
den een aan het licht komt en die de archieven ook 
het moeilijkst prijs geven als men er Hooft zoekt 
op de naam. Dat zijn namelijk de gevallen, waarin 
!looft als baljuw zijn goedkeuring moest hechten 
aan transacties of andere rechtshandelingen en dan 
de stukken zelf bekrachtigde, alleen met zijn hand
tekening of met een geheel verwoord conscn te
men!. Hier betrof het de aankoopactc van de Jood· 
se begraafplaats te Muiderberg uit 1642 en wel het 
stuk dal in bezit van rechthebbende bleef. l let 
bleek nog steeds in het hezit van de koper te zijn: 
de acte berust in de 1 loofdsynagogc der Nederland
se Israëlitische (;emeente te Amsterdam.(359Jllet 
document verdient al daarom vermelding, omdat 
het van Hooft. op een willekeurige dag in zijn le
ven, één waarop hij niet op het Muiderslot, maar, 
midden in de zomer, in Amsterdam is, een "mo
ment-opname" geeft als hij: ook dan, zijn aandacht 
schenken moet aan een zaak waarmee de dag tevo
ren "zijn" schout in Muiderberg zich al bezig ge
houden heeft 
Wat !looft wordt voorgelegd op 8 augustus )(142, 

is de officiële, perkamenten aankoopacte, de voor 
Schout en Schepenen van Muiderberg verleden 
''Coopbrieff', van een stuk land te Muiderberv,. ln 
deze acte verklaart ' t ;errit Jansen de Wilde Poor· 
kr der Stcdr Muydcn" een stuk '°houlant gclccgen 
op Muijdcrbcrch in die' .lurisclicsic van Muijdcr
berch' onbezwaard door belastingschuld in eigen
dom te hebben overgedragen ''ten behoeve ende 
aen de kcrcke vande lfoochduytschen woenendc 
tot Amsterdam'. Dat stond er eerst, maar interli
neair werd, in dezelfde hand, na flooclrd11ytscl!en 
toegevoegd: .locdcn. De acte werd 7 augustus 1642 
te Muiderberg door de schout getekend. Over de 
bestemming staat er niets in: de toestemming het 
stuk land als begraafplaats te gebruiken gaf de bal
juw in marginc: 
Jk ondergcschrceven Castelain van Mujdc ende llal
juw van ( ;oejlandt, heb gcconsen teert ende conscn
tere mitsdc1.en, den 1 looghdujtschen Joden, WC)()

nendc Int /\rnstcrdam, r~ndc hunnen nakoomeli11-
gen, te gehrujkcn, tot hcgrallcnisse hunner doo
den, het stuk lands gcrncldt in deezen hricvc: •!nde 
in kcnnisse der waarhcit heb dit consent met eighc
ne handt e11dc signet hevestight. (;edaan in Am
sterdam, den aghtstcn Augusti; /\mw xvjc. tweëen
vcertigh. 011dcrtckc11d: P.C. l lóóft. 

Maar behalve dat Hoofts schout zich de 
dag tevoren met de koop heeft beziggehouden, 
moet !looft, voordat hij als baljuw zelf zijn con· 



sent gal', 1.id1 er loch v;i11 hehhcn vergewist dat hel 
stuk grond aan alle eisen en bepalingen voor be
graafplaatsen voldeed, wat ligging en gesteldheid 
betreft, en hij zal er 1.ich terdege rekenschap van 
gegeven rnoctcn hebben welke moeilijkheden hem 
te wachten zouden kunnen slaan van de 1.ijde van 
de plaalselijl-.e bevolking en van prcdikantcn.!360j 

Het is hier niet de plaats in te gaan op de 
rechtspositie van de .loden en de Joodse 'kerckc' m 
l loorts tijd. Uit dit document blijkt alleen, dat 
! looft ook met d;\t aspect van het 1.0 woelige leven 
in Amsterdam rechtstreeks geconfronteerd werd. 
In dit verband is het daarom wellicht dienstig even 
aandacht te besteden aan wat uit de geschriften 
van Hoofts vader kan worden opgemaakt over 
<liens oordeel over de verhouding tussen de over
heid en de Joden. 
l n )() 17 uit C.P. lloort in de vroedschap van Am
:;terdam 1.ijn felle kritiek op de magistraat die in 
februari 1(117 in gehrekc gebleven was het tegen de 
l~emonstranten opgeruide volk in hewang te hou
den en had toegelaten dat hel huis van Rem Eg
heris1" Bisschop, in de huurt waar 011d-lrnrgemees
ter ! looft zelf woonde, werd geplunderd - en ach
terna in gebreke bleef iets tegen de schuldigen te 
ondernemen, 111aar niet om Remonstranten
hijcenkomsten tegen te gaan. De stadsregering is 
dan geheel in handen van de Contra-Remonstrant
se partij van Reinier Pauw; diens zoon Adriaan 
Pauw is pensionaris. De stellingname van C.I'. 
! looft tegenover deze partij en de koers die deze 
dan neemt in de stad, f}Jl in de Staten tegen Olden
barnevelt, behoeft hier niet te worden toegelicht; 
daarover is in de hoofdstukken over Hoofts benoe· 
111i11g tot Drost en over Cornelis Pieterszoon Hooft 
c11 Maurits uitvoeriger gehandeld. Waar het in dit 
verband om gaat is, dat C.P. Hooft als eerste taak 
van de overheid stelt de burgers te beschermen, 
van welk geloof of van welke •·natie' zij ook zijn. 
l .161 1 Hooft zegt dan: "Alsoo weten wij, riat in 
verscheydcn landen ende onder verscheyden regie
ringen van de Christcnheydt veel Joden, ende in 
Turckicn ooek grote me1111ichte van Christenen 
hacr sijn onthoudende. sonder dat mijn gedcnckt 
bij mijn leven gchoort te hebben, dat men ergens 
toegelaten heeft sodanige luyden te tracteren nae 
de discretie v;in '!gemene volck." l .162 JEn hij ver· 
volgt: ' Ende so men de Joden, hycr ter stede resi
derende, gclijck dcse voors. luydcn haddc getrac
teert, îck kant nyet anders verstaen, dan dat men 
van stadts wegen hacr dacrtegcn hadde behoort te 
beschermen, ende tegen den handtdadigen reehte
lick ende met goeden ernst te procedercn.''[.163) 
Fen uitspraak, die in zoverre navrant is, dat er de 
ondertoon uit gelei.en zou kunnen worden van 
"zcl/v indien rnci1 de Joden ."". Maar dat pleî t dan 
alleen maar te meer voor l loofts eigen standpunt 
tegen zo'n algc11w11c achtergrond, die bovendien 
op dat moment een dubbele actualiteit had. In 
1615 hadden de Staten van llolland aan Hugo de 
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(;root ,en de hierboven al genoemde Adriaan l'auw 
opdracht gegeven een reglement te ontwerpen rnel 
betrekking tot de .loden.j.1MI De Staten namen 
over de ingediende ontwerpen geen besluit en lie
ten de kwestie over aan de prndentie van de ste
den. Maar het ontwerp van de Amsterdamse stads
pcnsionariswas vol' scherpe bevelen ende peenen" 
en in novc111her 1(i1 (i werd in Amsterdam een 
scherpe verordening 111cl betrekking tot de Joden 
ui tgcvaard igd. ! .lü) ]Tegen de1.e ach lergrond krijgen 
C.P. l loof'ls woorden in de Raad aan het adres van 
de regering-Pauw de scherpte van rechtstreekse kri
tiek ook op hun politiek int.ake de rechtspositie 
van de .loden. 
l·:en tweede actualiteit blijkt uit de vergelijking die 
C.P. ! looft in weer een andere rede uit voorjaar 
1(117 !rekt, dat de contra-remonstranten de re
monstranten verdrijven '"uyt alle staten ende digni
teyten, :1ls off sij vreemdelingen <)fte .loden wa
ren''. l .166jln een request vanwege de Remonstran
ten aan de Wethouderen der stadt Amsterdam in-
1,ake "de trouhlen" in februari en de verstoring van 
de bijeenkomst op 12 fehrnari, was het argument 
gehrnikt, dat ook de .loden werd toegestaan te ver
gaderen. l.l<i7 I Oud-hurgcmecster l loofl gaat het 
om de verdraag1.aamhcid ten op1.ichte van andere 
godsdiensten, of eigenlijk: om de ne11traliteit van 
de "politycke" overheid, <}Il zijn vergelijking is tus
sen zo weinig van de heersende kerk afwijkende 
Remonstranten en zo veel daarvan afwijkende .Jo
den. In dat opzicht, van het 'toelaten' van andere 
godsdiensten zonder dat er 'hinnenlandse beroer
ten' door behoeven te ontstaan. stelt hij tegenover 
de Amsterdamse contra-remonstranten ook de 
Turken en zelfs de Paus ten voorbeeld aan de zwij· 
gen de oppositie in de Amsterdamse raad die hij 
dan, in l<il7 en 1618, in het geweer wil brengen 
legen de regerende magistraat.! 368 j 
In dàt kader is het ook wanneer vader Hooft "de 
civylheydt' prijst die tegenover "verscheydcn ge· 
sindtheyden, zoo wel hyer Ier stede als door thele 
landt, maer insonderheydt hyer ter stede, voorne
mclick oock tegen de joodtsche natie, wcrdt ge
hrnyckt' .l3<1<JJ Ook in dit opzicht van "civyl
heydt' betoonde P.C. Hooft zich een zoon van 
1.ijn vader. 

MEDEMBLIK 1584 

Bij 1.ijn wrgrn over de verhouding tussen kerk en 
slaat zien wij l lnoft het.ig in een klein document, 
dat tot nog toe als het ware rakelings aan de 
Hooft-lllologie ontsnapt is. Onder de "stukken be
treffende de kcrklij/..c zackc11 tot Medc111blik in 
1584", die in de Univcrsitcitshibliollieek van Am
sterda111 berusten onder signatu11r VIA 26 1 (01/. 

/!ss. Il, 1<>02" nr. 71<>). bevindt 1.ich de tekst van 
een resolutie van burgcrneestcren en vroedschap 
van Medemblik van (1 december 1584, die stelt dat 
zij, naar de wens van Joncheer Didrich so·noij, 
''voorlacn geen predicant sullen vorderen ofte aen· 



nccmcn dan ten behagen ende goeden wille van die 
vandcr gereformeerde kercke ofte gemeente bin
nen dese stede accordercndc ende overecncomcnde 
in leere ende ordenin mettet classe van Enchuijsen 
volgen gewoonlijk gebruick deses quarties". Een 
resolutie die !looft, zelf ambtshalve verwikkeld in 
een predikantsberoeping in 1616 en in 1642.[370] 
zeker gcfritcrcsseerd zal hebben en die dan ook zijn 
aandacht heeft getrokken. Van zijn hand staat er 
tenminste deze aantekening bij: "schijnt een ont
werp niet volvoert." 

!loc he! document ilooft in handen geko
men is en wanneer, is onbekend, maar de collectie 
waartoe het behoort vormt een aanwijzing dat het 
van zijn vader afkomstig kan zijn geweest en deel 
uitgemaakt heeft van 1 loofts eigen nalatenschap. 
Op twee van de vijf stukken die thans berusten 
onder signatuur VI A 26 l staat in Hoofts hand in 
dorso de aantekening "Kerk(e)lijke za(e)ken tot 
Medenhlik a11110 1584." Op één ervan staat in de 
hand van de onhekcndc scriptor, een adres: will
hem Bardesius Burgenrn•cstcr der stede Amstelre
dam althans inden hage". Blijkbaar 1.ijn het co
pieën, gemaakt ten behoeve van de gedeputeerden 
van Amsterdam ter Statenvergadering in Den 1 laag. 
1 loofts vader maakte ten tijde van Bardesius meer
dere malen deel uil van de Amsterdamse delegatie 
ter dagvaart en bekleedde in die periode een aantal 
malen ook zelf het burgemeesterschap, waarvoor 
men telkens voor een ambtstermijn van een jaar 
werd gekozen. Het is dus zeer wel mogelijk ,dat de 
stt\kken toen rechtstreeks van Bardesius in handen 
van lloofts vader gekomen zijn. Later kan Hooft 
deze, misschien onder papieren uit de nalatenschap 
van zijn vader, in bezit gekregen hebben en tenslot
te kunnen zij met zijn eigen handschriftelijke nala
tenschap zijn overgegaan in het bezit van zijn zoon 
Arnout llellemans Hooft[ 371 jln elk geval bevin· 
den zich in de collectie handschriften onder signa
tuur VI A 26 ook handschriften van C.P. Hooft en 
op enkele daarvan komen van de 
hand van Arnout voor. 
In elk geval zullen de stukken die onder het vol
gende nommcr, nl. 717, in de Cat. llss. /l, 1902, 
beschreven zijn en die thans in de UB Amsterdam 
berusten onder signatuur VI A 263, wel alle af
komstig zijn uit de papieren van 1 loofts vader. Zij 
zijn ook - in tegenstelling tot de stukken over Me
demblik- wèl alle vermeld onder de handschriften 
van C.I'. llooft door 11.A. Enno van Gelder in de 
inleiding bij zijn uitgave van de /lfcmorié11 en adFie
zcn 1·a11 Cornelis l'ictcrsz. floo.tf dl. 2, 1925, Wer
ken !list. (;en" 3c serie, nr. 48. Tol deze stukken 
behoort een copie in de hand van C.P. ! looft (nr. 
18 in Van (;elders lijst op p. XI en een 
stuk van hem zelf (Van Geldcr nr. 17) en Van 
Gelde.r heeft op grond daarvan ook de overige 
stukken onder signatuur VI A 263 in zijn lijst op-

' genomen (nr. 8, 20 en 21 ). liet in de catalogus 
voorafgaande nommer 716 met de stukken over 
Medemblik, dat vermO{n!clijk tegelijkertijd in de 

UB A111stcrdam is ingekomen en als eerste afdeling 
onder dezelfde signatuur VI A 26 berust, is echter 
in de catalogus niet op C.l'. ! looft geii1dicecrd en 
Van (;cider heeft deze dan ook niet opgenomen in 
zijn opgave. 
De vierde afdeling van VI A 2<>, dus onder signa
tuur VI A 2()4, ('at. Hs,ç. Il nr. <n5, 1-icvat weer 
twee autografen van C.P. Hooft: Van C:cldcr nr. (i 

en 7. De "1 Xe eeuwse hand' waarin toevoegingen 
1.ijn bijgeschreven op en in het tweede hiervan, 
C.P. ! lool°ls Disn111rs m1110 1598 l'an (,"oosc11 Vogc· 
/c11sa11g/1 (zie Van Celdcr onder nr. 7), !s de hand 
van Arnout Hcllcmans lloof1.l.172JEén van zijn 
marginale aantekeningen luidt "Bcstevaders geusc
rij gact niet tot vervolging!\ loc.'î.173lln elk geval 
is dil stuk van C.P. ! looft dus later in handen ge
weest van zijn kleinzoon. Zonder hier in te gaan op 
de geschiedenis van de van C.P. ! looft bekende 
handschriften, die alle, maar langs verschillende 
wegen en op verschillende tijdstippen in het hezit 
gekomen 1.ijn van de lJniversiteilshibliotheek en 
het ( ;e 111cen te-archief van J\ msterda111 (Van (;cider 
p. XI-XII), mogen wij aannemen dal de verschillen
de afdelingen van hs. VI J\ 2(, als één collectie zijn 
verworven. 

De tweede, tot dusver niet besproken af
deling daarvan, dus onder signatuur VI A 262, Cat. 
l!ss. Il nr. <J3(), hcvat aantekeningen bij P.C. 
1 loofts Ncedcrla11d.w-he l listooric11. l )eze kunnen 
eerst door llooft /',elf, of door zijn zoon Arnout, 
hij de andere gevoegd zijn, maar ook een latere 
bezitter kan dit hebben gedaan. Dat/elfde kan zijn 
gebeurd met de stukken over Medemblik als Hooft 
deze ter inzage gekregen heeft en daarna weer gere
tourneerd heeft ;1an de bezilter.l374JEr is dan ook 
geen zekerheid dat de stukken afkomstig zijn uit 
de nalatenschap van 1 loofts vader en zelfs niet of 
zij tot de nalatenschap van !looft zdf hebben be
hoord. 

Wij weten d11s ook niet zeker of llooft 
reeds beschikte over de tekst van de resolutie van 
burgerncesterc11 en vroedschap van Medemblik van 
(, december 1584, voordat hij het 21 c bock van 
zijn Histoorie11, het eerste bock van het Vcn•olgh, 
in het net schreef. Daarin behandelt hij, tegen het 
eind van het hoek, de twisten die op het laatst van 
het jaar 1584 in Medemblik er tenslotte toe leid
den dat Sonoij de stad liet bezetten en de predi
kant deed vertrekken. !looft noemt df!'arhij de re
solutie niet. ! leert hij bij de kritische schifting en 
waardering van zijn materiaal het dllc11111cnt als 
bron verworpen'1 Zijn for11111lcri11g '"schijnt een 
ontwerp niet volvoert", lijkt er op te wijten dat hij 
slechts 1,cker was van het laatste: "niet volvoert". 
Of heeft hij het, kiezend uit zijn bronnen, achter
wege gelaten omdat het zijn doel als geschiedschrij
ver niet dienen kon: "geen bloot verhaal van zaa
kcn, 1naar een school van staal" te geven, ·1.oals 
Brandt hel formuleerde in het /,cCPcn.[375] Of 
kreeg hij het stuk eerst later in handen, zodat hij 



liet misschien nog verwerkt zou hebben als het 
hem gegund was geweest een tweede deel van zijn 
llistooric11 nog 1.elr voor de druk te bezorgen'! 
l.17Cil 
Maar wanneer Hooft hel ook kreeg en wanneer hij 
er zijn kritische aantekening ook op neerschreef, 
als arnhtstlrager en als geschiedschrijver heide zal 
hij voor het document aandacht hebben gehad: wij 
"zien" er hem zijn kritische aandacht aan sehcn·· 
ken. Of liever: wij zien daarvan alleen het resultaat 
in de simpele notitie: schijnt een ontwerp niet Pol
i•ocrt. Die notitie 1.èl r getuigt er in zijn formulering 
van hoeveel kennis er nodig was van de details en 
van de "grote lijnen' 111 de geschiedenis van de 
bewogen jaren die vooràrgingen aan ' de tien ja
ren", om een stuk als dit te kunnen 'plaatsen' en 
op zijn waarde te kunnen schatten. Want zekerheid 
was na11wclijks te krijgen over een zo w;mig verle
den. Al was het dan nog niet ouder dan Hooft zelf, 
het was een 1 ijd waarin van vele 1.aken niet of 
nauwlijks officiëel archief gehouden werd en waar· 
over de officiële archieven bovendien voor ! looft 
gesloten hieven. j .rn J Waar verifiëren onmogelijk 
was, kwam het aan op interne kritiek.[378Jln die 
zin is lloorts kritische aantekening de vrucht van 
een leven in dienst van hel nieuwe gemenebest, de 
Republiek, als ambtsdrager en als geschiedschrij
ver, :ils zoon van zijn vader C. P. Hooft, maar voor
al, -en dat is wat Hooft in al deze opzichten aller
eerst was-, als de man van wie Vondel in 1643 kon 
zeggen dat hij zich toonde "devootPolityk".[379] 
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DERDE AFDELING 

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





GEDICHTEN, 

op des Heeren 

1 P. c. H 0 0 F T s 

lHEN~RIK 
G R 0 0 T E. 

t'A M STER DAM, 

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

GEDICllTEN OP P.C. HOOFTS llENDRIK 
DE GROOTE 

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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

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



B IJ L A G E bij de Derde Afdeling. 

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

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

JO. 

Op des Heeren 

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

de 

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

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

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

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

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

uyt Troyacs as 
De teere vonckcn van fijn grootf1c glory 

las, 
Dien wijs ick defc Bloem, nooyt nutter 

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

1cn, ' 
Nooyr ginger lauvverlof om 't Kcyfcr

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

berooft, 
De 

·La. 

îL 

De wcrelt vvas bcbloet van hoofde tot de 
fooien, 

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

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

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

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

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

De Vromrn over end. En den veracr
den hoop 

Der Ingeboorenen vveêr dvvongh tot 
beter koop, 

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

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

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

Soo vvel en qualiick doen, vvas fond er 
onderîchcyt. 

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

In liit geen ondergangh van naem in fijn 
gebueren, . 

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

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

Des 

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

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

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

. de vergctclheyt. · 

r. v. B u Re; H. 

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

0 r ]) r " .. 
J lccrrn 

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

I 
RO TE 

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

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

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

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

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

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

.1 
1 

' 

1 ' 

i 
1 

1 

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

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

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

1 

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

). V. J3VROJ.f. 

Apollos Harp (1658) 

D t c H T E N. 

Op P. C. Hoor-Ts 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enlijdtgcc11 ondergang va11 na.lil\ by zijn geburen, 

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

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

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



AANTEKENINGEN 

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

32 

33 

46 

SCllFIWAEL 

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

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

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

HOOFT IN HANDSCHRIFTELIJKE 
LIEDBUNDELS 

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

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

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

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

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

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

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

47 

48 

-73-

d<'k<'11 en zeven Ucdt, waaronder niet Vl11c'1tlge 

N_v111pl1. De meeste hebben het opschrift Sang. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~edrnkt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



56 

57 

.58 

.59 

60 

lijk van de verspreide varianten met het oog op 

het vaststellen van de chronologie van hun her
komst. 

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

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

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

van lloofts Gra11fda in TNTL 36( 1917) p. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gccraardt Brandt noemt de uitgaven der t:m/Jle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gefixeerd op 1611. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schriftcl ijkc 1 icdhu ndcls. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sclmfte11 op p. 98 in de Catalogus va11 de te11· 
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too11stcl/i11g in /l<'f Muiderslot 1913. 

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

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

Zie noot ~ 81. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIOGR/\PlllCI\ POLITICA 

llOOl·TS Bl·NOI MIN(; TOT DROST 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

mecsterscliap ""11 A 111sterdam tijdens tie Uep11· 

bliek, opgenomen in zijn Verspreide gescltrif· 

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

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

teeke11ingen omtrent A msterdam.rclie Rege

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

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

sterdamscl1e regentcnpatriciaat. Tweede omge

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

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

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

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

b11rgcmees1er van A msterclam. 154 7 - 1626, 

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

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

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

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

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

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

koersvera11deri111? te Amsterdam in cie eerste ja

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

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

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

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

genomen anonieme uitgave van de Granida: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie noot 172 hierboven. 

Memorirn /, p. 249. Zie noot 299. 

"kk wcte, dat ick in desc zaccke nyets particu
lkrs, maer loulter alleen !gemene beste nae 
mijn verstand! voor ogen hebbe. llet heeft mijn 
heren belieft mijn vandcn jare 1588 totten jare 
161 0, wcscndc xx iij jaren, twalef reysen tot te 
bcdicninge vandt llurgcrmccsterampt te hero
pen, gedurende welckcn tijdt iek wel altemet 
ecnige goede gemene luydckens, zoo van mijn 
eygcn kcnnisse als dye van gocderhandt aen 
mijn waren gerecommendeert, tot eenige kleyne 

-86-

181 

182 

183 

184 

185 

lwdicningl' hchhr )!Cholprn. 111aer tot 1.acrkcn 
van cenich sonderling arnsycn, alken mijnen 
oudtsten won, door behulp vnn mijne mcde
hroedercn ende faveur van zijne 1-:xc tottc be· 
dicningc vandt Drostampt van Muyden hebbe 
gcvoirdert, twckk ick mijn nod1 nyet zoude 
hebben ondcrwondrn, zoo ick in hem zoo veel 
inclinatie totte coopmanschap als tot het stu· 
diumhadde ges peurt." Memorien /,p. 249/250. 

Allern dit citaat hij Van Tricht, p. 8 

Me111orië11 1, p. 251. 

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

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

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

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

Vgl. noot 177. 

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

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

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

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

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

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

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

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

In zijn Uit den 

70. 
Haarlem l 935, p. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Vgl. voort8 noot 170.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vgl. Adr. Stolker, Prins Maurits vim Nassau 

geenzi11s de vijand, zijn liroeder Frederik !le11-

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

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

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

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

/.Îl' noot l 98. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/.il' tlOl>I 249. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie noot 3 35. 

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

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

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

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

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

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

MAURITS TE MUIDl·:N 

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

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

nlase. IJagboek van Willem de Groot betreffen· 

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

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

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

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

G. Baudartius, Memoryen ofte Cort Verbael, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Koning, Oeschledenla van het Slot te Muiden, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/Ic/la. 

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

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

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

Zie met name noot 338. 

CORNELIS PIETERSZOON HOOFT EN 
PRINS MAURITS 

Zie noot 168. 

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

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

287 

288 

289 

290 

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

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

Memoriënll, p. 437. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie noot 31 2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memoriën l, p. 35 2. 

Memoriiin l, p. 353. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie hierover Elias, Gesch., p. 44-46 .en p. 73. 
Amsterdam heeft zich ook tot het laatst toe 



323 

324 

325 

326 

327 

verzet tegen het sluiten van het Twaalfjarig Be
stand, dat het - voorlopig - einde betekende van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Wagcnaar, Va<ier/1md.vd1e 11/storlc, dl. 10, 
1793, p. 220. Oldenbarnevelt logeerde te 
Utrecht echter hoog~! waarschijnlijk bij de 
raadsheer Sijl, dat is lijn rousijn Hendrik van 
Zijl!: zie Jo//1111 1•a11 O/<ienbamevelt. /Je.vcllelde11 
hetreffende zli11 staatkundig l>eleld en zijn faml· 
/Ie. l>erde deel 1614-1620 uitgegeven door A.J. 
Veenendaal, 's-Gravenhagc 196 7 {R.G.P. Gr. Se
rie 121), p. 362 noot 4. 
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Fr 1.ijn slechts cnkdc ambtelijke brieven van 
lloot't aan Oldenbarnevelt overgeleverd. Fen 
daarvan, van 20 .ianuari 1614, ovn een amhtclij
ke aangelegenheid, lwvat tevens lloofts (her
haalde?) verontschuldiging dat Oldenbarnevelt 
hij een onaangekondigd bezoek aan het Muider
slot niemand thuis getroffen had, daar 1 looft 
zelf in verband met ziekte van zijn vrouw in 
Amsterdam was en "juist te dien daeghe oock 
het gesin" vanwege de kermis in Amsterdam 
was; waaraan !looft dan nog toevoegt: "om 's 
avonts wederom te kenen." (Van Vloten nr. 
31, dl. 1. p. 69- 71; in de lllocmlezi11g 11it <Ie 

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

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

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

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

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

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

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

340 V1~l. Van Tricht p. 33: "al had het Muiderslot 
gcrn ivoren toH'ns, toch was ! l looft J een he
voorrcch! kluiwnaar, die de wereld, toen die 
he111 ic onhcrhngzaam werd ( 1618) op de llf· 
stand kon houden diü hem ~ocel doch!." Dil 
laarstc is nu dus feitelijk niet juist gebleken 
voor 1618, en ook gold het niet voor 1624 en 
1629 bij de beide invallen van Graaf llcndrik 
van den Berg op de Veluwe (Van Tricht p. 
106-107 ). liet is dan echter bovendien zeer de 
vraag of lfooft "de wereld" wel op een afstand 
wilde houden, "zelfs" in 1618. Van een zich 
innerlijk afsluiten van "de wereld" is nooit ook 
maar één moment sprake en wat betreft de let
terlijke afstand: in elk geval wijst in 1629 niets 
erop dat de gebeurtenissen !mm "de wereld" 
weer even naar Muiden kwam, hem onwelkom 
waren, integendeel. En waaruit anders zullen 
wij lloofts levenshouding mogen interpreteren 
dan ui! hetgeen wij van hem weten; dus niet ex 
silcntio, maar uil zijn reacties op zowel het we
relds gebeuren (men lcze bijv. Van Tricht p. 
137 en p. 144-145), als op zijn isolement te 
Muiden (vgl. Van Trirht p. 70·71). Daarom 7.al 
ook het accent verlegd moeten worden in het 
gangbare beeld van !looft als hij dag-ui! 
(slaat) te werken in zijn torentje, met zijn foli
anten alleen. /lene qui latuit, bene uixi1." (Van 
Tricht p. 70). Maar al deze vrngen vergen een 
bredere uitwerking, die dan ook in een afzon
derlijke studie zal worden gegeven en waarin 
behalve over de mogelijkheden en onmogelijk" 
heden voor llooft om een rol in hcjl politieke 
leven te spelen, in het bijwnder ook gehandeld 
zal worden over de gebeurtenissen in l 629 en 
over de even dikwijls geciteerde als misverstane 
brief aan Back van 8 april van dat jaar, waarin 
llooft zich beklaagt in Muiden te moeten leven 
"als die de wcrclt gestorven zijn, of! ten mins
ten lecrcn sterven, op zijn l'hilosoophs," (Van 
Vloten nr. t 94, dl. 1, p. 336-338; 
uit de brie11en door Van Tricht, 196 7, nr. 39 op 
p. 64-5. V!!I. ook Van Tricht p. 49.) 
Met "het Toorentjcn" (Van Vloten brief nr. 
187, aan lluygcns, JO juni 1628, dl. !,p. 328), 
later "mijn Toorcnljc(n)", waar !looft in werk
te, was er overigens in die tijd een andere associ
atie-mogelijkheid dan met 'ivoren l.orens': nl. 
met Burgemeesterskamer in Amstcrdiun, die het 
"torentje" werd genoemd (Elfas, Gesch., p. 51 
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noot 2) en waaruit lloofis vader in 16 l l gesto
ten was (vgl. !-:lias, p. 65). 

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

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

Vi\Rli\ BIO<;RAl'lllCA 

DE JOODSE BEGRAAFPLAATS TE MUI· 
DFRBERG (1642) 

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

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



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

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

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

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

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

364 Hugo de Groot, Remonstrantie nopende de or-. 

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

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

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

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

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

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

MEDEMBLIK 1584 

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

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

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

vervallen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pa111ilctlc11, Verzarnding !'red. Muller) en Van 

der Wulp (('ollcdic Mc11l111a11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

402 Vermeld bij Lcendcrtz nr. 1, noot 6. 

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

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

405 Zie de beschrijving bij llngcr, nr. 155. 

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

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

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

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

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

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

41 l Het dan inmiddels in Huygens' Koren-bloemen 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

!ll'Zl't. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Breen 

Gebruikte 

Geeraardt Brandt, !Jet leven ?Jan Pieter Corn. !Joofl, ed. 

P. Leendertz Jr., 's-Gravenhage 1932 

~J .c. Breen, P.C. !looft, als .schr1i,jver der Nederfond.sche 

Hi.storiën, Amsterdam 1894 

De m:euwe P.C. Hooft-editie: W.Gs Hellinga, De nieuuJe P.C.Hooft-ediLie. · 

Over winst en verlie.s, in: Handelingen der Zuidned. Mij. 

voor taal- en letterkunde en geschiedenis 8 (1954) 

p. 47 (=p.1) vlgg. 

Elias, De uroed.sehap: J.E. Elias, De vroedschap ?Jan Am$.terdam 1578-1?9.5, 

2 dln., Haarlem 1903-1905 (reprint Amsterdam 1963 ) 

Elias, Ge,c;nh. ,J. E. Eli as, Geschiedenis van hel llms /;eridomr;r·he re;1cn /;en

pa /;ri1>~û10!;, ' ~c,;-·-Gravc~nhagc' l CJ /, ·i 

J•,'mfJlemr1Lo l'imuLor·?>1 76'71: Jj"endr;rtz nr. 1/ 

Gerlü~hlen 1636 : Ged1:ohlen ?)an VieCcr• C. Jlooj'/;, verzaernc:lt en uytgc,qé;vc'n 

door Iacob vander Burgh, Amsterdam, Johan Blaeu, 1636 

Gedichten 1644 Gediehten van Pieter C. Hooft, Amsterdam, Ioost Hartgers, 

1644 

Gelder, Van zie Van Gelder 

Hs. A Het Amsterdamse handschrift van Hoofts poëzie zie 

Leendertz' Inleiding in L.--St. (en zie aant. 328 ) . 

Hooft, c. P,, Memoriën : zie Memor1:ën 

Leendertz' Bib liograph1'.e : P. Leendertz Jr. , Bib liographie der werken van 

P.C. Hooft, 's-Gravenhage 1931 

Leendertz, Uit den Muiderl<ring : P. Leendertz ~rr., Uit den Muiderl<r·ing, 

Haarlem 193S 

Leendertz nr ... : zie Leendertz, BibUographie 

Leendertz-Stoett: Gedichten ?Jan P.C. Hooft, ed. F.A. Stoett, tweede ... 

druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. ( van 1871-1875 ) , 

2 dln, Am~;terdam 1[399-1900 

L.-St. zie Leendertz-Stoett 

Manuscriptologie en tel<stl<ritiek: W.Gs Hellinga, Manuser11:ptologie en 

7<rit1:e7<, 2:'.:1..= Handelingen van het drie en twintigste 

Nederlands Philologen-congres, gehouden op 22-23 april 

1954, Groningen 1955, p. 30-31. 
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Memoriën I en II Memoriën en adviezen van C.P. Hooft, dl. l, Utrecht 

1871; dl. 2, uitgeg. en toegelicht door H.A. Enno van 

Gelder, Utrecht 1925 (Werken Historisch Genootschap) 

Nieuwe P.C.Hooft-editie : zie De nieuwe P.C.Hooft-editie 

NNBW 

N.Tg. 

TNTL 

'11 richt, Van 

Nieuw Nederlands biografisch woordenboek 

De nieuwe taalgids 

Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 

zie Van Tricht 

Van Gelder, Leven.sbeschouwing (van C.P. Hooft ): H.A. Enno van Gelder, 

De levensbeschouwing van Cornelis Pieteriszoon Hooft~ 

Amsterdam 1918 

Van Tricht H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Arn):lem 1951 

Van Tricht, Bloemlezing : Bloemlezing uit de br1:even van P.C. Hooft, 

ed. H.W. van Tricht, Zutphen 1967 (K.L.P. nr. 11!8) 

ViHl v 1()1.< 'Tl 

V.Vl. 

/ 1 .r:. //oof!A; f!rimJr:n, r•d. ,J. Vdr1 VJr;t."11, Il dlr1, 

Lc:idc•n 1 H')';-J H'// 

zie Van Vloten 

Worp, Briefwisseling : De briefwisseling van Constantijn Huygens~ ed. 

J.A. Worp 

Worp II De gedichten van Constantijn Huygens~ ed. J.A. Worp, 

dl. 2, Groningen, 1893 
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het 
Vlill 

I Het feit dat in vrijwel alle eevallen de opname van poizie ven 
Hooft in een liedboek of po;zie-verzamel in geen enkel opzicht 
als een publicatie van de auteur ~rnlf gez.ien kan worden, noopt 
tot herziening van de opvattingen over Hoofts eigen oordeel over 
(de verschillende redacties van) vele van zijn gedichten. Mede in 
verband hiermee dient tevens gesteld, dat een volledige uitgave 
naar de meest authentieke bronnen van de bewaard ven po~zie 
van een auteur in chronologische volgorde, zoals de editie 
Leendertz (-Stoett) van !looft, niet alleen geen literair-historisch 
beeld geeft van die po~zie, maar evenmin een beeld geeft van (de 
ontwikkeling van) het dichterschap van een auteur en dan ook slechts 
als verzameling van Atudiemateriaal kan worden beschouwd. 

II Niet all.een maken de keuze van het onderwerp van de e, 
het tij<'IBtip daarvan, èn het feit dat Hooft zijn plan 
Hugo df) Groot (mei 1618), de opz<'it van dit werk tot meer dan een 
1 vorstenspiegel', tot een politiek daad op dat moment ( • J.D.M. 
Cornelissen, en Taci , 1938); ook het met spoed ter perse 
brengen van we e n 1 de opdracht, en de aanbieding van 
presentexemplaren be 1626, dienen niet in de eerste plaats 
-passief- te worden verklaard uit de ge~ijzi politieke omstandig-
heden, maar -actief- alG een politieke stap op dät moment. 

III ~awel de sinds 1943 opvatt over het foneem in 
17e-eeuws Hollands voorzover deze zijn gebaseerd op de vermeende 
conetatering dnt Hooft de eliaie vtrn dr~ voor Anlm.i.t ründs 
omstreeks 1630 vermeed en dienovereenkoms ige wij ingen aanbracht 
in zijn gedichten voor de uitgave van 1636, als ook de tegenover 
deze opvattingen door F.de gegeven andere verklaring 
voorzover deze de veronderstelde vermijding en wijzi door 
Hooft betreft, berusten op een misverstand en het achterwege blijven 
van een onder?.oek naar de :feiten~ 

F.de Tollenaere, in: TNTL 75 (1957), 
p. 1 '1 9-1 i+Li-. 

IV Bij de trnnslitteratie van handschriftelijke bronnen als onderdeel 
van de ecdotiek, dient ten aanzien van de problematiek van het onder
scheiden van de afzonderlijke opbouwelementen van schriftelijk taal
gebruik uit de 1he en 1?e eeuw, het inzicht voorop te staan dat "hoe 
vaster in het gehele systeem van schriftelijk taalgebruik de eenheden 
ale onderscheidenlijke eenheden verankerd zijn, hoe groter vrijheid 
zich de d66rschrijvende pen kan veroorloven in het maken van grafische 
verbindingen daar wanr binnen het taal eem geen e k~n zijn van 
twee tot 0én "versmo1trm 11 taalvormen, re specti1t:vEüi ;jk hoe groter vrij-
heid in het maken van onderbrek n daar waar geen sprake k~n zijn 
vim een :in tweeën gencheiden taalvorm. 11 

l~ p.21 in de ui tgave-196B van Hoofb3 .. G"....;e..;..;,;;;;._;.;.;;;..;.," . ..;.~ •.• -·~··-··~·····"·······''··'·"'·"--". 
P.Tuynman en F.L.Zwaan, Verh.Kon.Ned. 
No. 4. 



V Ten onrechte wordt Kilianus' E.ty]tlolo.~i.c.urp_ Teu tonic~}illILl;l~- vnn 
1599 CTebruikt als lexicografische bron zonder de keuze die de door 
hem genoteerde voces vertegenwoordigen te interpreteren binnen de 
groepering in lemmata en de danrmee gegeven etymologische doelstel
ling en strekking van ~n de keuze der voces in de keuze der bijge
voegde (Neo)latijnse aequivalenten. 

VI M.et z1Jn vermaan 11 ne fallare cum magno Erasmo" inzake de oordeel
vellingen van Seneca over Ovidius' en van anderen over Seneca's 
stijl, waarbij in het eerste geval Seneca rhetor, in het tweede 
deneca philosophus in het geding is, is Vossius onbillijk tegen
over Erasmus" 
Gerardi Ioannis Vossii Commentariorum rhetori_c_o;r~m.2 _ s_ive oratoria.rum 
institutionum libri sex, tertia editio, lib. V, De echematibus, 
cap. 2, titulus 5-·(in fine). 

VII De wijzigingen in de volgorde van verschillende onderdelen van 
Erasmus' De durljci __ coEi.a rerum ac verborum, aangebracht in de 
eerste herziene uitgave bij Matthias Schurer in 1514, vormen een 
sterke aanwijzing dat de kopij voor de editie priceps van 1512 
bestond uit enerzijds gedeelten van een oudere opzet en anderzijds 
toen recentelijk toegevoegde gedeelten, althans dat de kopij voor 
een deel berustte op vroegere concepten. 
Tesamen met andere aanwijzingen wettigt dit de formulering dat er 
geen gronden zijn voor het vermoeden dat Erasmus in 1511 niet meer 
over een manuscript .van zijn vroegere opstel van pe copia beschikte. 
Vgl. J.D.Tracy, On the com osition dates of seven of Erasmus' 
writin6s, in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 31 19 9), 
p.360, die overigens Allen een stelliger opvatting toeschrijft dan 
diens opmerkingen toelaten. 
De eerste twee eronden die Tracy p.360-361 aanvoert voor de opvatting 
dat de versie van Erasmus 1 De. co.E_i.~ zoals die voorkomt in de edi tio 
princeps van 1512, "represents the original manuscript as revised in 
1508 or 1512", en die betrekking hebben op de J\dagi~ en op de onder
scheiding tussen ~~emEl~ en parab9~a~, zijn echter onjuist. 

VIII In zijn brief aan Battus van 2 mei 1499 (Allen, 9Eus BEJ?.~ 1 nr. 95) 
voegde grasmus aan de belofte "Opus de conf:i.ciendis epistolis ••• 
ad te mittetur ••• " toe: "De Copia, de Amplificationibus, de 
J\rgumentationibus, de Schematis adiicietur." (r. 33-36). Deze 
'titels' zijn te identificeren als de verschillende onderdelen 
van de eerste opzet van wat later als geheel onder de titel De 
.duElici CC!P.ia re rum ac ve;rborum door hem werd uitgegeven. 
Bij .Q.e •.. am;elif_icationibus is daarbij in geen geval te denken aan 
het 1 hoofdstuk 1 Do amElifica~ in 1?,e conscribe~1dis el?i~olis, 

noch aan de nona dilatandi ~ (amplif.icatic~) in De rerum c~zi.a_, 
maar aan het eerste ontwerp van het geheel der eerste tien dilatandi 
en locu.PJ.etan~i-~~ in De co;eia" (Contra J .-C"Margolin in de -
inleiding bij De conscriben_dis e~~~toli~ in Erasmi p~a omnia, 
dl. I, 2, i'1msterdam 1971, p.1"'bî:) 
Met het g<Cbruik van de benaming ~ _arn:e.~ificationibus voor dit geheel 
sloot Erasmus in 1499 nog aan bij de middeleeuwse terminologie. 



IX Dé0 door lh1é1rdt 1Hu11:;<!wczeu Nl door Gallo op t':Otnni:i..ge punten nader 
besproken aansluiting van hot rnarnwerk van Eranrnun' De a 

bij de middeleeuwse traditie zoala 
vond üt neoL!'ry de Vinnauf' i:; 

to<.~ bijcnclrEqr,en \te we'/,(~nli,jke :t 
-~··--·-~··-·--·~"·-·-breng c n di '~ De c n in het on 1~ 

hei:~ft \)ij ~·.in eoordeling vnn llc~t feit 
para11el l.en 7.i jn mrn te 1,rij '~en met dé) m:i ddelecuwrrn 
als rechtRtreekc met de klassieke rhetorica,geen 
d~~ze inhoudelijke 1rnrn:ié!UW:i.ng. 
1\an d(') plnntG toegewez,~n aan ._" ... ".,_. __ ""_ ..• " .. "~. 
c:een argument worden ontle 
-ook overir~ç~nr; éwnvc:chtbnre-, conc1unies alB 
vermelde opvHttingen. 
0. J • .:elhnrd t, r11 dia<~Vé.Ü 
Pu h 1 ic H t ion n o f ----------·····-··-""··-·--"-···-"··~-·--

P•7.39-'?ltlf. 
F;.Gal1o, 

X Het feit dat de 
o develop 

kan 
rmuleercle, 

de~ op p.159 

pr<~cep a, the third, etc., mny" not "be explained by the 
author' n rather haphazard methodB of org~;nizing rnaterial", maar 
getuigt van de zorgvuldige materiaalverzameling en -ordening en van 
de weloverwogen opbouw van de praktische leidraad die dit leerboek 
beoogde te bieden voor progymnasmata bij, dus als onderdeel, geens
zins ter vervanging van het onderwijs in de klassieke rhetorica. 
De ondergeschikte plaats door Erasmus toegemeten aan in de 
zin va.n .~,ocu;e1.c;..~a~J~2.. in de beoefening van de~ drie 
ale onderwezen in dat onderwijs, kan men leren kennen 

d (Allen, dl.X). 
D.Hix, 

--, 

XI De door Hix op externe in acht genomen reserve ten aanzien 
van de toevoegingen en in de Froben-editie van 1534 van 
EraGmtrn 1 De dat "it iB possible that 
Enrnrnu.s ons rrwelf", kan door een 
filologische rmnlyne vrm clc1 ver1:1preide toevoegingen en w1Jzigingen 
en van de toegevoegde fo lae ~waartoe onder meer de tracering van 
de herkomst der klassi e c taten in ei~entijdse bronnen behoort-), 
worden geprecie;er'rd: bij een deel 1s er geen, bij een ander deel 
alle reden tot twijfel. 
H. n. Hix, 2'he ~di tioE!2_.5?f.:..Ji!t:~em1.l~!~_Qe copia 9 in: ~)tudi es in 
Ph 11 oio gy 1+3T194w , p. 5 9ff". 

XII Het meent essentiële ver.:;chi1 tirnnen (kritiek ~rn hermeneutiek van) 
de neofilolop;ie en de 11 Al tph ilologien als wc tenschappel:ijke disc ipli
nes flpruit niet vo<1rt u:i.t h<~t vert>chil in historit1ch object (-ook al 
is het zo dat het bereik dezer disciplines zijn imperatieve grenzen 
vindt in de omvang van de betrokken vakgebieden-), maar uit het ver
schil in doelstellingen, methoden en technieken zoals deze worden 
gedicteerd door de aard van de overgeleverde bronnen en de aard van 
hun overlevering. 

a 
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R E .S U M E 

Dans ces contributions consacrées à l'étude de la vie et de l'oeuvre 
du poète, de l'historien et du magistrat qu'était P.C.Hooft 9 il s'agit 
essentiellement de la recherche et de la critique des sources, manus
crites ou imprimées, se rapportant toutes à ses ~crits et à sa biogra
phie. Quelques-unes de ces sources examinées dans le pr~sent recueil, 
n'ont ét' d~couvertes que récemment, d'autres, d6jà connues, n'ont pas 
attiré jusqu'ici l'attention. 
Dans les notices de la première partie, il s'agit de différents problè
mes de la recherche et de l'~tude des manuscrits, autographes ou apo
graphea9 de la po~sie de P.C.Hooft,ainsi que de l'appréoiation dea va
riantes des sources secondaires. 
Dans 1~ deuxième partie on a réuni les sources relatives à la candida
ture de Hooft -sur la demande des ~tata- aux fonctions de Drossart 
de Muiden en 1609, à son 'lection dans ce poste par le Prince Maurice, 
et à sa nomination d~finitive. Ces sources sont soumises à un examen 
critique et historique. Vient ensuite l'étude d'un manuscrit de 1646, 
contenant les notes de Hooft sur les ~vénements politiques de 1617 et 
1618 qui permettent, entre autres, de pr6ciser la date de la venue du 
Prince Maurice à Muiden en 1618. 'A ce propos, la prise de position de 
C.P.Hooft,père du poète, dana les oonflits politiques pendant la Trève 
de douze ans 9 est &tudi6e de plus près, ainsi que ses relations avec 
le Prince .. 
Dans la troisième partie le lecteur trouvera l'étude d'une édition de 
pan~gyriques du Henrik de Gr6te 9 inconnue jusqu'à pr~aent 9 et de l'his
toire dea textes de Ôee pôlmea. 

Stellingen en r.&sumtS behorend bij het proe:fsohrift 
Bijdr8;f5~n tot .~e P.C.,Hooft ... f~~plogie van P.Tuynman 9 
te verdedigen op 9 juli 1973. 


