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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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