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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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C, Anthonifä 
Schagen 

Scoop 
Forcdl: 

Mcyncrtfz: 

Akkmaá 

Hoorn· 

Zoop 
Enckhttyfen 

Jacob Syvcnfz 
Hcro Allcnfz 
Bruyninck 

Éda1i& 
JanJanfz Homtuyn 
Claes Cladz Houuuyn 
Loenen 

Monnickendam 
Berckhouc 

Medenb!ick 
Jan J anfz Schcllinger 

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-

-35-

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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