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Johan Koppenol (1965) studeerde Nederlands in Leiden, werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen
en de Universiteit van Amsterdam, en sinds 2000 is hij hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde over rederijkers, poëtica, loterijen en
over dichters als Vondel, Westerbaen en Hooft. In 2012 verzorgde hij, samen met Ton van Strien en
Natascha Veldhorst, een nieuwe uitgave van de gedichten van P.C. Hooft. Op dit moment werkt hij
aan een biografie van Jacob Cats.
Aad Meinderts (1957) is sinds 2009 directeur van het Letterkundig Museum. Tevens is hij voorzitter van de Jan Campert-Stichting en ambtelijk secretaris van de Stichting P.C. Hooft voor
Letterkunde. Van 2002-2005 was hij directeur van het Haags Historisch Museum/Museum de
Gevangenpoort en van 2005-2009 directeur van Stichting Lezen. Hij studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde in Leiden, maakte vele tentoonstellingen en publiceerde onder meer over
boek Een literaire roadtrip. In 30 dagen langs 100 schrijversgraven (2010).
Ida Schuurman (1956) is als medewerker educatie verantwoordelijk voor het schoolprogramma
van het Muiderslot. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam. Haar belangstelling gaat uit naar historische letterkunde, met name van P.C. Hooft en zijn tijdgenoten.
Met de School der Poëzie ontwikkelde zij de poëziewedstrijd ‘Kasteeljuweel’, waarbij jongeren
gedichten schrijven, geïnspireerd op het leven en werk van Hooft. Naast haar werk bij het Muiderslot werkt zij als freelance redacteur en auteur.
René van Stipriaan (1959) is specialist op het terrein van de Nederlandse renaissanceliteratuur. Hij promoveerde op Leugens en vermaak, een studie naar het komisch toneel van de
zeventiende eeuw. In 2000 verscheen Ooggetuigen van de Gouden Eeuw, en in 2002 Het volle
leven, Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek. Op dit ogenblik werkt hij
aan de biografie van Willem van Oranje.
Sabine Waasdorp (1992) werkt als stagiair bij het Muiderslot en is bezig met het afronden van
de Research Master Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Haar specialiteit
is gender en ambiguïteit in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde. In haar afstudeerscriptie
onderzoekt zij mythes waarin gendertransformatie plaatstvindt in Nederlandse, Engelse, Duitse
en Franse vertalingen van de Metamorphosen van Ovidius in de vroegmoderne tijd.
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PRINS DER POËTEN – DE MAN, DE PRIJS, DE STRAAT
Yvonne Molenaar

Het indrukwekkende afscheid van volkszanger Andre Hazes in de Amsterdamse Arena staat nog vers in het collectieve geheugen gegrift. Op 28 mei 1647, een dag na zijn begrafenis, viel Pieter Cornelisz. Hooft eenzelfde eerbetoon ten deel: in een overvolle Amsterdamse schouwburg werd hij herdacht als de prins der poëten:
‘Wie wil nu roem op rijm en eer op dichten dragen
De Prins der Dichteren is door de doodt verslagen.’
(Reyer Anslo, Muyden in rou, over de doodt van den heer P.C. Hooft)
Tijd- en vakgenoten bestempelden de drost van Muiden als ‘de eenige Phoenix der Duytsche Poeten’ (Roemer
Visscher), ‘Gheluckich Hooft-Poeet van all die Hollandt baerde en Hollandt baren sal’ (Constantijn Huygens), als
‘Rymers hoofd’ (Joost van den Vondel):
‘Wy krygen in ’t gesicht den hoogen Burgh van Muyen,
Daer Hoofd der Rymers hoofd met veersen streelt de buyen’.
De man, de prijs, de straat
Door de eeuwen heen bleef de naam van P.C. Hooft nauw
verbonden met de roemrijke vaderlandse literatuur. Zo
zeer zelfs, dat het eerbiedwaardige kasteel van graaf
Floris V uitsluitend en alleen behouden bleef van sloop
dankzij de faam van haar beroemdste bewoner! Het
Muiderslot werd in 1878 een rijksmuseum, gerestaureerd
en ingericht als gedenkplaats voor P.C. Hooft en zijn
literaire vriendenkring.
Maar hoe anders is dat anno de eenentwintigste eeuw.
Wie kent nog de schrijver en dichter P.C. Hooft? Voor de
meesten is onze ‘prins der poëten’ weinig meer dan een
beroemde winkelstraat in Amsterdam, of met wat geluk
de naamgever van een ooit omstreden staatsprijs…
En dat is zonde! Want een kennismaking met Pieter
Cornelisz. Hooft is een kennismaking met een bijzonder
mens, een man van vlees en bloed. Rondleidster Ankie
van der Wel was de eerste op het Muiderslot, die al bijna
twintig jaar geleden met haar ‘erotische rondleiding’ een
tipje van de sluier oplichtte. Door haar hartstochtelijke
voordracht van Hoofts liederen, verzen en brieven,
transformeerde zij de statige drost tot een meester in
de minne. ‘Op de golven van de harstocht’, betrokken en
geëngageerd; ‘Een minnaar op kousenvoeten’, oprecht
en gepassioneerd. De gelijknamige bijdragen in deze

bundel van o.a. René van Stipriaan en Johan Koppenol
onderschrijven dit beeld van een maatschappelijk
betrokken mens met een warm kloppend hart op de
juiste plek.
Om Hooft te eren, heeft het Rijksmuseum Muiderslot
2015 uitgeroepen tot het themajaar ‘Schrijvershuis van
Hooft’. Zoals blijkt uit de bijdrage van Aad Meinderts,
wordt de prestigieuze P.C. Hooft-prijs allang niet meer
uitgereikt op het Muiderslot. Toch willen we ook
deze traditie nieuw leven inblazen met het jaarlijks
fêteren van de nieuwe laureaat op een luisterrijk
‘diner met de Muiderkring’. Verder wordt dit jaar het
eerste ‘Hooftjuweel’ uitgereikt: een nieuwe P.C. Hooft
jongerenprijs voor de winnaars van Kasteeljuweel,
de jaarlijkse poëziewedstrijd voor scholieren op het
Muiderslot. In de tuinen herrijst tijdelijk een installatie
naar het mysterieuze ‘torentje’ van Hooft; het tastbare
resultaat van de bijdrage van Ida Schuurman en de
inventiviteit van Dolf van Elten.
Tot slot hebben we de krachten gebundeld met de
overige schrijvershuizen. Het resultaat: een mooie
nazomertour langs de Schrijvershuizen van Nederland!

Nyet sonder Hooft, noyt sonder hart
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Is het sport? Is het een marteling? Of gewoon een gelikt society-event? In ieder geval zou Pieter Hooft niet weten wat hij meemaakte wanneer hij in zijn Amsterdamse
P.C. Hooftstraat in een stiletto run (of hoge hakken race) zou belanden. Vrouwen die zich afbeulen op onmogelijk schoeisel voor een geldprijs (10.000 euro shopping
money)! Maar misschien zou het wel snel wennen: ziet hij daar niet een jonge vrouw die sprekend lijkt op Christina van Erp? En daar een exotische verschijning die
doet denken aan de vele vrouwen die hij in Italië het hof maakte? Alleen is het ondenkbaar
dat zij toen op zulke malle hakken, en met blote enkels en kuiten over straat
6
zouden galopperen. Een vrouw is geen paard. Maar mooi zijn ze wel, die enkeltjes. Waarom heb ik er nooit een sonnet over geschreven, kun je P.C. Hooft horen denken.
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OP DE GOLVEN VAN DE HARTSTOCHT - PIETER HOOFT: VAN MINNAAR TOT HISTORICUS
René van Stipriaan

Pieter Corneliszoon Hooft was een vrouwenman. Hij werd makkelijk verliefd, en dan ging alles uit de kast om de
aanbedene te veroveren. Ook toen hij, na zich goed uitgeleefd te hebben, eenmaal getrouwd was, bleef hij flirten
met andere vrouwen. Hij was een vrouwenman met hoffelijkheid en charme. En charme reageert op charme,
altijd en overal. Die vrouwen gingen er dan ook makkelijk in mee. Voor zover we weten bleef het meestal een
onschuldig spel. Pieter Cornelisz. genoot ervan.
Zijn vijftien jaar jongere vriend Constantijn Huygens was er ook zo een. Ook een onverbeterlijke flirt, maar toch
iets afstandelijker en beheerster dan Hooft. Huygens trouwde in 1627 met de aantrekkelijke Susanne van Baerle,
een jonge vrouw die hij zowaar voor de neus van Hooft had weggekaapt. Ze beleefden samen mooie jaren, maar
het huwelijk kwam na tien jaar tot een plotseling einde met het overlijden van Susanne. Huygens was van zijn
stuk, honderden versregels had hij de voorgaande jaren aan zijn vrouw en het huwelijksgeluk gewijd, maar zijn
amoureuze temperament ging met Susanne mee het graf in. Huygens veranderde in een berustende weduwnaar. Huygens had nog vijftig levensjaren voor zich, maar hertrouwde nimmer. Hoe anders was Hooft.
Het blauwtje dat Hooft liep bij Susanne van Baerle
volgde kort op het overlijden van zijn eerste vrouw,
Christina van Erp, een jaar eerder. Hooft was met haar
veertien jaar gelukkig getrouwd geweest. Ook zijn rouw
was diep, maar hij besefte al snel dat een leven zonder
vrouw voor hem onbegaanbaar was. Twee jaar later veroverde hij het hart van Leonora Hellemans, de 32-jarige
weduwe van de rijke koopman Jan Battista Bartolotti.

Leonora bleek In alle opzichten een goede partij: ze
was mooi, levenslustig en elegant, maar ook nuchter
en zakelijk als het erop aankwam. Op het moment dat
hij in 1627 met Leonora huwde, was Hooft 46 jaar oud,
een man van rijpe leeftijd, die nu eindelijk tot bedaren
kon komen.
Toenemende weelde
Dat Hooft zo’n rusteloze vrouwenliefhebber was, zat
niet bepaald in zijn opvoeding besloten. Zijn vader
Cornelis Pieterszoon stond bekend als een toonbeeld
van bedaarde standvastigheid. Hij stamde uit een geslacht van zeevarenden, dat aan de weg timmerde in
de graanhandel met het Oostzeegebied. Hooft sr. was
op weg om een van de rijkste mannen van Amsterdam
te worden, toen in 1566 de Nederlandse Opstand uitbrak en de handel geheel instortte.
Wat veel lezers niet wisten en ook niet konden weten was dat
het embleem ondubbelzinnig verwijst naar Hoofts eerste vrouw,
Christina van Erp; ook zij speelde klavecimbel, kon goed zingen, en
wat meer is, Hooft liet niet na haar te vergelijken met een stralende
zon, vlammend van een ‘ blank en blozend licht’. P.C. Hooft, Emblemata
Amatoria (1611), no. XI, collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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Cornelis Pietersz. Hooft was een overtuigd aanhanger van het calvinisme en koos als vanzelfsprekend de zijde
van de opstandelingen. Met de komst van de hertog van Alva naar de Nederlanden, zag Hooft zich gedwongen
het land te ontvluchten, richting Oost-Friesland. Pas in 1578, nadat Amsterdam als een van de laatste Hollandse
steden definitief de zijde van Willem van Oranje had gekozen, kon Hooft terugkeren. Hij vestigde zich in het hart
van de stad, op de Nieuwendijk. Op 16 maart 1581 werd daar Pieter Cornelisz. geboren.

Op de talloze Hollandse schepen die sinds het einde van de zestiende eeuw de zeeën en oceanen bevoeren kwamen de wijn, de tabak en
ook de bijbehorende genietingen het land binnen.
Willem Buijtewech, Vrolijk gezelschap, ca. 1620, collectie Boijmans-van Beuningen Rotterdam.
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De familie Hooft en ook de stad Amsterdam hadden
zware jaren achter de rug, maar het was bijna alsof de
geboorte van Pieter een opmaat was voor een enorme
opbloei van stad en familie. Zijn vader werd lid van het
stadsbestuur en werd een paar jaar later benoemd tot
burgemeester, en ook de zaken gingen steeds beter.
Zoals het met heel Amsterdam steeds beter ging. Na
de val van Antwerpen in 1585, waarmee de Spanjaarden definitief weer greep op de Zuidelijke Nederlanden kregen, verplaatste niet alleen veel Antwerpse
handel zich naar Amsterdam, ook veel rijke Antwerpse
kooplui gingen zich er vestigen.
Zo groeide Pieter op in een stad die zich van een eenvoudig Hollands havenstadje in een paar jaar tijd
transformeerde in een handelsmetropool van wereldallure. Zijn vader keek er af en toe hoofdschuddend
naar: hij hield van de Hollandse eenvoud en eerlijkheid, passend bij zijn spaarzame calvinistische inborst.
Hij zag recht voor zijn ogen de sfeer in de stad steeds
weelderiger en zelfs mediterraner worden. De hele wereld kwam er zaken doen.

Op Pieter had dit vertoon van weelde en beschaving
een heel andere uitwerking. Hij besefte dat de Hollanders mee moesten in de wereld. Op zijn zeventiende ging hij op reis, eerst naar Frankrijk, vervolgens
naar Italië. Hij verbleef onder andere zeven maanden
in Florence en met tussenpozen meer dan acht maanden in Venetië. Hij genoot van het klimaat, van de architectuur en de kunst, en leerde ondertussen de taal.
En zoals dat ging op een dergelijke grand tour, hij had
overal introducties bij landgenoten en vrienden en
kennissen van landgenoten. Hij zag veel, praatte veel,
las veel, en had ondertussen links en rechts een liefje.
Een leven voor de literatuur
Als een ervaren wereldburger keerde Pieter in 1601
na drie jaar terug naar Amsterdam. Het lag voor de
hand dat hij zijn opgedane kennis in de praktijk ging
brengen in de handelsonderneming van de familie.
Hooft maakte zijn dagelijkse gang naar kantoor, maar
intussen zat hij met zijn hoofd veel meer bij de literatuur. Al voor zijn grote reis had hij enige literaire faam
verworven, onder andere met het toneelstuk
Achilles en Polyxena, dat hij op zijn zestiende,
volgens sommige kenners zelfs nog twee jaar
eerder, moet hebben geschreven.
Het talent van Hooft werd snel erkend, ook
in de Amsterdamse rederijkerskamer ‘De
Eglentier’, waarvan hij meteen na terugkeer
uit Italië de informele leider werd. Hij schreef
een mooi lopend en helder Nederlands; hij
hanteerde schijnbaar moeiteloos de meest
uiteenlopende ritmes en rijmschema’s, en hij
Op 26 mei 1578 ging Amsterdam definitief over naar het
kamp van Willem van Oranje. Deze ‘Alteratie’ had alle trekken van een calvinistische coup: het oude stadsbestuur en
de voormannen van de katholieke clerus werden ogenblikkelijk op een schip gezet en de stad uitgeleid.
Prent van Jan Luyken uit P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën (herdruk uit 1703), collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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was voor alles modern. In Frankrijk en Italië had hij
niet alleen volop van de hoogtepunten van de renaissancekunst kunnen genieten, maar hij had ook gezien
hoe het leven met grandeur en levenslust genoten kon
worden. Daarvoor hoefde je geen bon vivant te worden, juist niet, de ware gentil’uomo of gentleman kenmerkte zich door zelfbeheersing in alles.
De hoofse verfijning en zelfbeheersing werd ook nog
eens gevoed doordat in de literaire kringen rond Hooft
een grote belangstelling ontstond voor het stoïcisme,
een denk- en levenswijze die in de oudheid populair
was gemaakt door Seneca. De aanjager was de ZuidNederlandse geleerde Justus Lipsius die met een eenvoudig ogend werkje, De constantia, een filosofie van
‘standvastigheid onder alle omstandigheden’ propageerde. Een mens moest zich niet laten meeslepen
door zijn driften – niet door woede, niet door jaloezie
of geldzucht, en ook niet door lichamelijke begeerte.
Het individu dat prooi werd van zijn eigen driften raakte verblind en kon heel makkelijk zijn eigen ondergang
tegemoet gaan. Maar een mens had nu eenmaal zijn
driften, dus was het zaak het eigen gemoed zo goed
mogelijk te kennen. ‘Kent uzelve’, is het steeds terugkerende thema van het stoïcisme.
Net als veel tijdgenoten raakte Hooft geheel onder invloed van dit stoïsche denken. Het bleek als levensbeschouwing ook goed te passen bij de tijd, waarin oorlog,
economische crises en vervolging het bestaan van het
ene moment op het andere geheel kon ontregelen. Gelijkmoedigheid kon helpen om dit alles te doorstaan.

eeuw, zelfs een groot talent als P.C. Hooft niet.
In 1606 ging hij alsnog rechten studeren in Leiden. Na
twee jaar hield hij het, zonder af te studeren, voor gezien. Hij kon ook wel verder zonder bul.

Lipsius te midden van zijn leerlingen. Humanisme was een levensstijl, die geheel draaide om boeken. Je kon erin lezen, je kon erover
discussiëren. Maar dan wel met kennis van zaken. Kennis van de
oude geschiedenis komt tot uiting in het doorkijkje op het oude
Rome. Kennis van de klassieke filosofie spreekt uit de marmeren
buste van de filosoof Seneca.
Anonieme kopie van Peter Paul Rubens, De vier filosofen, 17e eeuw,
collectie Plantin Moretus Museum Antwerpen (origineel in de Pittigalerij te Florence).

Hooft maakte makkelijk vrienden onder de literaire
fine fleur van de Republiek. In de Amsterdamse rederijkerskamer kwam hij niet alleen op vertrouwelijke voet
met de voormannen van de vorige generatie, Roemer
Visscher en Laurensz Jansz. Spiegel, maar net zo goed
met de aanstormende talenten Gerbrand Adriaensz.
Bredero, Samuel Coster en Joost van den Vondel.
Maar van literatuur kon je niet leven in de zeventiende
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Geknipt voor Hooft: drost te Muiden
Het leek een gok, maar het pakte, dankzij de kruiwagen die Pieter in zijn vader had, heel goed uit. In mei 1609, slechts
enkele maanden nadat hij Leiden had verlaten, werd hij benoemd tot drost van Muiden en baljuw van Gooiland,
een prachtige politieke functie. Vooral prachtig voor Hooft, want de baan had een bijna adellijk aanzien (inclusief
kasteel), leverde geld op, maar vroeg geen al te grote inspanningen en beloofde dus veel vrije tijd voor het schrijven.

Het Muiderslot in de winter door Jan Beerstraten (1658). Wanneer het vroor was het buiten het Muiderslot aanmerkelijk beter toeven dan
binnen. De vrolijke schaatsers op de slotgracht hadden geen idee van de vochtige kou die zich nog met geen honderd haardvuren uit het
kasteel liet verdrijven. (Collectie National Gallery Londen.)
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Jan Lutma II (1624-1685) maakte omstreeks 1681 dit busteportret van
Hooft als een ‘andere’ of ‘tweede’ Tacitus. De Tacitusvertaling van
Hooft, die niet voor publicatie bedoeld was, zou in deze zelfde jaren,
alsnog in druk verschijnen (1684). Collectie Rijksmuseum Muiderslot.

Binnen één jaar veranderde Hooft van een gesjeesde
student in een gezagsdrager. De laatste stap in de volwassenwording zette hij door zijn huwelijk met Christina van Erp in mei 1610.
In de maanden april tot en met oktober was Hooft verplicht te resideren op het slot te Muiden, in de koude
wintermaanden was het kasteel te onbehaaglijk en
werd uitgeweken naar een comfortabel huis aan de Amsterdamse Keizersgracht. De dagen waren lang in de landelijke ambiance van Muiden; Hooft trok zich veel terug
in zijn schrijfkamer.
In de eerste tien jaar als drost schreef hij werken die hem
blijvende roem gingen bezorgen: de Emblemata amatoria (1611), de politiek getinte toneelstukken Geeraerdt van
Velsen (1613) en Baeto (1616), en de onweerstaanbare komedie Warenar. Dit laatste spel werd in 1617 opgevoerd
in de kort daarvoor door Samuel Coster opgerichte Nederduytsche Academie aan de Amsterdamse Keizersgracht. Deze instelling stond een modernisering van de
literatuur voor en wilde de Amsterdamse burgers bovendien in aanraking brengen met de wetenschap.

Hooft was een van de drijvende krachten achter de
Academie; de culturele grandeur die hij in Florence en
Venetië in academies had gezien, kon zo ook in Amsterdam opbloeien.
In de ban van Tacitus én Lipsius
In Amsterdam het culturele leven, in Muiden het
landelijke bestaan, met alle tijd om intensief te
studeren. Hooft nam zijn geliefde geschiedschrijver
Cornelius Tacitus ter hand. Kort daarna moet in hem
het voornemen zijn gerijpt om Tacitus, de man die
de ongekend incidentrijke eerste decennia van het
Er staan altijd weer toneelgroepen op die Warenar willen spelen.
Een paar jaar geleden was het Toneelgroep De Kale, die er een
onweerstaanbare opvoering van gaf, zoals hier op het Muiderslot.
Toneelgroep De Kale bestaat uit professionele acteurs die in hun vrije
tijd en dus voor hun plezier zeventiende-eeuwse kluchten opvoeren.
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Romeinse keizerrijk zo indringend had beschreven, na te volgen. Hooft ging daarbij opvallend planmatig te werk.
Hij las en herlas Tacitus al sinds zijn jeugd – en vanaf omstreeks 1625 zette Hooft zich aan het vertalen van de
Annales en Historiae. De compacte en complexe stijl van Tacitus gold als moeilijk te doorgronden, laat staan dat
deze zich makkelijk in een andere taal liet overzetten. Voor Hooft was het juist een aansporing zich stilistisch verder
te ontwikkelen. Hij was ook niet van plan zijn vertaling te publiceren.
Toch reikten de ambities verder dan voor het plezier vertalen. Tacitus deed Hooft veel ideeën aan de hand over
politiek en over de loop van de geschiedenis. Als een ‘bron van wereldwijsheit’, waren de werken van Tacitus
onuitputtelijk. Volgens Hoofts biograaf Geeraerdt Brandt zou hij ze uiteindelijk 52 keer hebben ‘uitgeleezen’. De door
Tacitus beschreven oorlogen, complotten en familie-intriges in het Romeinse Rijk bevatten tussen de regels door
tal van toepasbare lessen voor de eigen tijd, en dan vooral voor de besturende elite, waar Hooft zelf toe behoorde.

Prent ‘Civilis overwint de Romainen by den Ryn.’ In P.C. Hooft, Alle De Werken Van C. Corn. Tacitus, In ‘t Hollandtsch vertaalt door den Heer P.C.
Hooft (1684), collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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Regeren was vooruitzien, volgens Tacitus, en vooruitzien leerde je door de geschiedenis goed te kennen. Leren van
de foute beslissingen, maar ook van de wijze ingevingen van anderen, en dat in snel wisselende omstandigheden.
Het is niet toevallig dat juist de grote inspirator van het Nederlandse stoïcisme, Justus Lipsius, de Latijnse versie
van Tacitus’ werken in 1574 in een standaardeditie uitgaf. Want volgens Tacitus moest een politicus, geheel naar de
regels van het stoïcisme, zelfkennis en zelfbeheersing ontwikkelen. Overigens bevatten de geschiedverhalen van
Tacitus juist veel voorbeelden van hoe het níet moest, en ze hadden een pessimistische ondertoon over de loop van
de geschiedenis. Scepsis was misschien wel het sleutelbegrip: het was verstandig niet alleen het eigen oordeel,
maar ook de bedoelingen van anderen diepgaand te wantrouwen.
Het ontmaskeren van tirannen
Het bedrijven van geschiedenis werd zo het ontdekken van de verborgen beweegredenen van degenen die aan
de touwtjes trekken of zouden willen trekken. Hiermee reikten de werken van Tacitus ook een dieper inzicht
aan in de motieven van tirannen en hun zetbazen. Tirannen verspreiden onrecht, waaruit ruzie, strijd en ten
slotte oorlog voortkomen. Een goede vorst, of een politicus in het algemeen, houdt altijd de belangen van

Op schilderijen van musicerende gezelschappen uit de zeventiende eeuw valt op dat de rijke burgerlijke elite het zich inmiddels kon
permitteren veel vrije tijd te besteden aan de kunsten en aan het elkaar vermaken tijdens rijkelijk met drank overgoten maaltijden.
Pieter Codde, Een interieur met muzikanten rond een tafel, 162(?), Sotheby’s 2015.
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het volk in het oog. Hij moet betrouwbaar en rechtvaardig zijn. Lipsius wijdde er een aparte uitgebreide
studie aan: Politica (1589), een handboek in zes delen
voor het bedrijven van de praktische politiek.
Aldus werd in de persoon van Lipsius met een paar
grote stappen de verbinding gelegd tussen de heftige gloriedagen van het Romeinse Rijk en het politieke bedrijf van zijn eigen tijd. En Hooft deed het
hem op zijn eigen manier na. Want ook voor Hooft
was het aantrekkelijk om datgene wat hij uit Tacitus had opgestoken te betrekken op de eigen tijd. Al
in 1618 zette hij zich aan een biografie van de door
hem zeer bewonderde Franse ‘vredevorst’ Hendrik de
Vierde, bijgenaamd ‘de Grote’, die nog maar acht jaar
tevoren in Parijs was vermoord. Hooft presenteerde
Hendrik als een vorst die met veel beleid, en zonder
geweld, het door godsdiensttwisten en burgeroorlog
verscheurde Frankrijk weer tot rust had gebracht. Zo
zag Hooft een vorst het liefst, als wijs en vredelievend
persoon, die als de nood het hoogst is optreedt als
redder en onomstreden leidsman. Henrik de Groote
verscheen in 1626 en liet overduidelijk zien hoezeer
Hooft onder invloed stond van zijn grote voorbeeld
Tacitus: Hooft probeerde net zo compact te formuleren, en nam daarbij nogal eens zijn toevlucht tot
nieuw verzonnen woorden en zinswendingen die
zelfs voor zijn beste vrienden niet meer te volgen waren. Maar Hooft had de eerste stap gezet op het veeleisende terrein van de eigentijdse geschiedschrijving.
Mooie jaren in Muiden
Het waren beslissende jaren die volgden. Henrik de
Groote kwam uit tijdens Hoofts onrustige weduwnaarschap na het overlijden van Christina. Een jaar
later trouwde hij met Leonora Hellemans en veranderde er in één keer heel veel. Leonora bracht de
levensvreugde terug in het bestaan van Hooft, en
onder haar aanvoering werd ook het slot te Muiden,
dat altijd een wat eenzame woning was geweest,
een aantrekkelijk oord waar vrienden graag een
avond, een dag of een paar dagen kwamen vertoe-

ven. Het waren informele bijeenkomsten, zoals Hooft
ze waarschijnlijk op zijn rondreis door Frankrijk en
Italië regelmatig had meegemaakt. Ze hoorden bij
de wellevendheidcultuur die in het beschaafde deel
van Europa werd gekoesterd. Het was bijeenkomen
in een sfeer van ongedwongenheid; muziek maken,
gedichten voordragen, en vooral ook converseren en
grappen maken. Je moest geestig zijn en goed kunnen improviseren om eraan te kunnen deelnemen.
Voor Hoofts vrienden als Constantijn Huygens, Caspar Barlaeus en de nog jonge Jan Vos was dat geen
probleem, het schijnt dat de doodernstige Joost van
den Vondel meer moeite had om zijn draai te vinden
in dit gezelschap. Volgens geruchten zou hij wel eens
een hele avond hebben gezwegen.
Vrouwen namen aan dit vertier volwaardig deel, graag
zelfs, niet alleen Leonora als kasteelvrouw, maar ook de
zusjes Visscher - Anna Roemers en Maria Tesselschade
- en tal van anderen. In een uit het Italiaans vertaald
handboekje uit die tijd valt te lezen dat mannen in
het gezelschap van vrouwen gedwongen worden veel
meer hun best te doen. Anders zouden ze maar ‘onbedachtsaem’ en ‘onbeleeft’ met elkaar omgaan.
Het leven in Muiden kreeg hoofse allure, en Hooft
nam ondertussen een besluit dat de rest van zijn
leven geheel zou bepalen: hij wilde de Nederlandse
geschiedenis minutieus gaan verhalen, te beginnen
in 1555. In dat jaar droeg Karel V zijn macht over de
Nederlanden over op zijn zoon, koning Filips II, een
machtsoverdracht die tot de opstand en een oorlog
leidde die op dat ogenblik nog altijd voortduurde. Hooft
was niet de eerste die de oorlog van de Nederlanders
met het bewind van Filips II wilde boekstaven. Emanuel
van Meteren en Pieter Bor gingen hem voor, met
dikke meerdelige geschiedenissen, waarin enorm veel
informatie verwerkt zat. Daar kon Hooft niet zoveel
aan toevoegen, behalve dan dat hij zich met eindeloze
oefening had bekwaamd in de superieure schrijfstijl
van Tacitus. Het moest geschiedschrijving worden
volgens de hoogste literaire normen.
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Het verhaal van het ontzet van Leiden, in oktober 1574, kon eindeloos opnieuw verteld worden. P.C. Hooft bediende zijn lezers met een
minutieus, vele pagina’s tellend, verslag. Het verhaal van wanhoop, honger, dorst, dood én volharding tijdens de maandenlange Spaanse
belegering maakte duidelijk welke beproevingen de bevolking van Leiden had moeten doorstaan. De prent laat het belangrijkste
waagstuk van het ontzet zien: het onder water zetten van de wijde omgeving van Leiden, waardoor de Spaanse troepen in de nacht
van 3 op 4 oktober 1574 gedwongen werden hun beleg op te geven. Overal over de onder water gezette weilanden naderen in kleine
scheepjes de ontzettingslegers van Willem van Oranje: ‘Leyde, Leyde is ontzet. Goode lof in der eeuwicheit’ klonk het in alle straten van
Leiden. Aldus Hooft.
Prent ‘’t Ontzet van Leyden’. In P.C. Hooft, Nederlandsche Historiën (1642-1647), collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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P.C. Hooft was protestants, maar hij had desondanks geen goed woord over voor de meutes die in 1566 tijdens de Beeldenstorm de katholieke
kerken van hun beelden hadden ontdaan. Het was ‘gespuis’, een woord dat Hooft in dit verband graag gebruikt. Een citaat uit Nederlandsche
Historiën, het betreft het stukslaan van de hele kerkinventaris in de Onze Lieve Vrouwe-kerk van Antwerpen in augustus 1566: ‘‘T gespuis, terwyl,
zynde alle reede, ontzigh, en achterzorgh oovergekoomen, met bylen, haamers, houweelen, in de vuyst, aan blutsen, breeken, en plonderen. Beelden,
taafreelen, altaaren, zonder achting op ouderdoom, konst oft kostelykheit, werden gevelt, geklooft, aan stukken, en daar heen gesmeeten, (…)
dat zy voor middernacht, zoo groot, heerlyk, en rachtigh gesiert een kerk, als’er weenigh in Europe te vinden waaren, tot een’ ydel’, en aakelighe
romp maakten.’ De laatste zin telt 61 woorden – Hooft draaide er zijn hand niet voor om, maar de lezer moest er ook toen wel even op kauwen voor
hij doorhad wat er precies stond. Prent ‘De Beeldenstorm’. In P.C. Hooft, Nederlandsche Historiën (1642-1647), collectie Rijksmuseum Muiderslot.

17

Voor fijnproevers
Volgens Geeraerdt Brandt schreef Hooft op 19 augustus 1628 de eerste openingszinnen van de Nederlandsche Historiën. Tien jaar later had hij de eerste twintig
boeken in klad gereed, daarna volgden maar liefst vier
jaren van corrigeren, checken en bijschaven. In 1642
verschenen de Nederlandsche Historiën bij uitgeverij
Elsevier; de twintig boeken beschreven de periode 1555
tot 1584, het jaar van de moord op Willem van Oranje.
De boeken hadden met de moord op de door Hooft
zo bewonderde Oranje een natuurlijk eindpunt. Maar
Hooft koesterde de ambitie om door te gaan, ook al
was hij inmiddels de zestig gepasseerd. Hij ging door
met studeren, het raadplegen van deskundigen en het
uitvragen van ooggetuigen.
Ondertussen werd de uitgave van de eerste twintig
boeken gelezen door een bij voorbaat kleine groep
mensen. Niet alleen waren de boeken duur in aanschaf,
het lezen van Hoofts lange en vernuftige en soms
ronduit duistere zinnen, vroeg veel leesvaardigheid
en doorzettingsvermogen. De Nederlandsche historiën
waren voor een select publiek: de groep regenten,
wetenschappers en dichters waar Hooft zelf deel van
uitmaakte. Zoals ook de visie die uit de Historiën sprak,

typisch die van de heersende elite in de Republiek der
zeven Verenigde Nederlanden was. Enerzijds werd
er stelling genomen tegen tirannen en geestdrijvers,
zoals fundamentalistische predikanten, maar dat
wilde nog niet zeggen dat Hooft een aanhanger van
de democratie was. In zijn visie kwam uit het volk niet
veel goeds voort. De lagere klassen waren gemakkelijk
te misleiden, raakten ook heel snel ten prooi aan hun
driften, en waren daardoor een gevaar voor de rust in
het land. In Hooft school geen populist. De massa moest
het niet voor het zeggen krijgen. Als driften de overhand
kregen dan werd de sfeer snel gewelddadig. Hooft was
een echte regent, in de kern een antidemocraat.
Hooft zag in zijn eigen tijd zijn gelijk alleen maar bevestigd; het stedelijke patriciaat was oppermachtig in
de Republiek, die dan ook groeide en bloeide. In Den
Haag zetelde een Oranje als stadhouder, die danig in zijn
macht beknot was en dan ook
nooit tot een tiran zou
mogen uitgroeien. Ideaal
was deze wereld niet, er
waren altijd spanningen,
maar die waren er ook in
het Romeinse Rijk.

In de zomer van 1647 bleef de stoel
waarop de dorst van Muiden zo
volhardend aan de Nederlandsche
historiën had gewerkt, leeg en zou
ook voor altijd leeg blijven. Zijn
jonge vriend Geeraerd Brandt hield
een week na Hoofts overlijden een
lijkrede in een volle Amsterdamse
schouwburg: ‘Wat kan ik zeggen?
De stomme tranen zijn hier nu ’t
welspreekendst,’ verzuchtte Brandt,
‘want de Drost zwijgt.’
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Schrijven tot de dood erop volgt
Hooft studeerde en schreef voort. In een brief
van 12 maart 1647, een paar dagen voor zijn 66ste
verjaardag, sprak hij de verwachting uit binnen
een enkele jaren tien nieuwe boeken aan de
twintig al bestaande te kunnen toevoegen. Hij
was op dat ogenblik een eind gevorderd; boek
26 was al in kladversie af. Negen weken later
brak dit titanenwerk opeens af. Hooft overleed
aan de gevolgen van een griep die hij vermoedelijk had opgelopen tijdens de begrafenis van
stadhouder Frederik Hendrik, enkele weken eerder.
Daarmee stierf een dichter en schrijver die aanvankelijk nauwelijks leek te geven om een maatschappelijke carrière en ook geen animo leek te
hebben om te werken, maar die zich ontpopte
tot een van de hardst zwoegende auteurs uit
de Nederlandse literatuur. En die als geen ander
had onderzocht hoe hartstochten de loop der
dingen kunnen bepalen, eerst in zijn persoonlijk
leven in talloze liefdesgedichten, en vervolgens
in de geschiedenis - in die rijke en, soms letterlijk, onnavolgbare Nederlandsche Historiën.

Hooft is gedoopt, getrouwd en begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
In 2003 onthulde de schrijfster Hella Haasse een gedenktekst voor Hooft
in de kerk. Isaak van Nickelen, Het interieur van de Nieuwe Kerk vanuit
het Schip met de preekstoel naar het koor gezien, 1650-1699, collectie
Amsterdam Museum.

VAN DEN HEER P.C. HOOFT, DROST VAN MUYDEN, & C;
De Doodt heeft Hooft geveldt. De steen bedeckt het graf.
De tijdt maeckt hem tot asch: maer alles is te laf
Op ’t edele vernuft, als was’t voor weynigh uuren.
Zijn verder zal de Doodt, de Steen, en Tijdt verduuren.
Grafschrift bij de dood van Pieter Hooft, geschreven door Jan Vos.
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Tafereel uit de geschiedenis van Jacob Simonszoon de Ryk, geïnspireerd op een toneelstuk dat weer ontleend is aan de Nederlandsche Historiën.
N. Muys, Scène uit het toneelstuk ‘Jacob Simonsz de Rijk’ van Lucretia van Merken,
20geschilderd in 1777, collectie Theater Instituut Nederland, UVA Erfgoed.

TONEELSTUKKEN GEÏNSPIREERD OP DE NEDERLANDSCHE HISTORIËN
René van Stipriaan
Hoofts Nederlandsche Historiën: een goudmijn voor andere historici en schrijvers. Vooral toneelauteurs
hebben er volop gebruik van gemaakt. Aan spannende verhalen en dramatiek geen gebrek, en dan ook
nog zo dicht bij huis: het beleg van Leiden, de plundering van Naarden, of de moord op Willem van Oranje
in Delft. Hooft had deze geschiedenissen zo kernachtig opgetekend, dat het drama er vanaf spatte. En in
een enkel geval kon Hooft beschikken over verhalen uit de eerste hand, zoals de geschiedenis van Jacob
Simonszoon de Ryk. De Ryk speelde de hoofdrol in een ingewikkelde gevangenenruil, waarbij de Ryk, na
vrijgelaten te zijn, zichzelf opnieuw in gevangenschap begaf om ook een aantal medegevangenen vrij
te kunnen krijgen. Een prachtig staaltje zelfopoffering. Hooft was een verre neef van de vrouw van De
Ryk, en kende zo details die geen andere historicus kon bieden.
Lucretia van Merken maakte er in 1774 dankbaar gebruik van voor haar drama Jacob Simonszoon de Ryk,
waarin vooral de scène waarin de moedige De Ryk aan de Spaanse landvoogd Requesens uitlegt dat dat
ook zijn medegevangen moeten worden vrijgelaten, tot de verbeelding sprak. En zo werd dit toneelstuk op zijn beurt weer een inspiratiebron voor schilders. Scènes uit Jacob Simonszoon de Ryk, werden
meermalen geschilderd. Al kort na eerste opvoering door N. Muys, en aan het begin van de negentiende
eeuw door Jan Willem Pieneman, op een enorm doek van twee bij bijna tweeënhalve meter.

Jan Willem Pieneman, Jacob Simonsz de Rijk bewerkstelligt bij de Spaanse gouverneur-generaal Requesens de
vrijlating van Marnix van Sint Aldegonde: episode uit de Tachtigjarige oorlog, 1575, 1805-1808, collectie Rijksmuseum
Amsterdam.
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Begin van het ‘Claech-leidt’, in Hoofts eerste rijmkladboek, collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
‘Claech-leidt’ werd geschreven in 1607 en 1608, na de dood van Hoofts geliefde Brechje Spiegel in 1605. Hooft kwam pas
later te weten dat zij door zelfdoding om het leven is gekomen. Het gedicht is onvoltooid, een aantal bladzijden na de
laatste strofe is opengehouden. Het is een persoonlijk gedicht,
22 niet voor publicatie bedoeld.
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MINNAAR OP KOUSENVOETEN - DE LIEFDESPOËZIE VAN P.C. HOOFT
Johan Koppenol

Ongetwijfeld gaat het te ver Pieter Corneliszoon Hooft een ‘probleemjongere’ te noemen – toch moet zijn
omgeving zich wel eens zorgen hebben gemaakt. Over zijn kindertijd weten we vrijwel niets, maar de adolescent
Hooft die rond 1600 ruim twee jaar door Europa reisde om levenswijsheid, talenkennis en handelscontacten op
te doen, bleek zich veel minder te bekommeren om de zaken, dan zijn vader gehoopt had. Liever besteedde hij
zijn tijd en aandacht aan de nieuwste literatuur die hij in Italië leerde kennen - en aan de meisjes.
Die twee, de liefde en de poëzie, gingen hand in hand, zo valt prachtig af te lezen uit Hoofts zogenoemde
‘rijmkladboeken’. Eigenlijk is dat een wat onbeholpen benaming die suggereert dat Hooft te lui is geweest om
zijn werk in het net over te schrijven, terwijl we alle reden hebben dankbaar te zijn dat hij dat nu juist niet
gedaan heeft. Nu kunnen we hem dankzij de handschriften volgen in zijn verliefdheden, zijn veroveringen, zijn
aarzelingen, zijn overmoed, en soms ook letterlijk zijn wanhoop, wanneer er gekrast en doorgehaald wordt. Het
maakt Hoofts dichterlijk archief tot een unieke bron die met enige goede wil is te lezen als een amoureuze, en
soms ook erotische autobiografie.
Europese traditie
Dat zijn liefdesgedichten zo persoonlijk gelezen kunnen worden,
is verre van vanzelfsprekend - juist
in de tijd waarin Hooft begint te
dichten. Er is op dat moment sprake
van een stroming in de Europese
poëzie, waarin tientallen, zo niet
honderden dichters liefdesverzen
schrijven in de trant van de Italiaan
Francesco Petrarca.
Is dit een zeventiende-eeuws schilderij van
twee gepassioneerd zoenende vrouwen of is
er iets anders aan de hand? De figuur in de
okergele japon heeft wat grotere handen en
donkerder huid dan de vrouw in het wit: het
is een verklede man. Afgebeeld is een scène
uit het toneelstuk Il pastor fido van de Italiaanse schrijver Batista Guarini. De herder
Mirtillo is verliefd op de nimf Amaryllis en
wordt door haar met bloemen bekroond.
Jacob van Loo, Amaryills bekroont Mirtillo,
1648, collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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de zon verbleekt. Het lijkt daardoor soms wel alsof die
dichters allemaal tevergeefs verliefd zijn op hetzelfde
meisje, met haar blonde haren, zonnige ogen, parelende tandjes, blanke huid en rode koontjes. Niet voor
niets zouden sommige dichters ook bewust de draak
gaan steken met deze ‘liefdespoëzie van de lopende
band’, vaak louter vingeroefeningen in de stijl van de
Italiaanse meester.
In petrarkische gedichten werd vaak de ideale vrouw beschreven.
Crispijn de Passe maakte dit modelportret van ‘La belle Charité’ in: Le
Berger Extravagant (1639), collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Portret van Francisco Petrarca (1304-1473), Italiaanse dichter en geschiedschrijver, 19e eeuw, collectie Gustav Schauer Photographische
Kunstanstalt Berlijn.

Ze volgen de grootmeester uit de Italiaanse renaissance na, zowel in de dichtvormen die hij gebruikte, als in
de manier waarop hij de liefde en zijn geliefde bezingt.
In deze poëzie wordt vruchteloos verlangd (Petrarca
was verliefd geworden op een onbereikbaar meisje,
Laura), veel geklaagd en veel aanbeden. Er is steeds
weer sprake van verheerlijking van de geliefde, van Cupido die vele slachtoffers maakt met zijn pijl en boog,
en van stralende jonge vrouwen met wie vergeleken
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Ook Hooft kwam onder de invloed van het werk van Petrarca - zijn aller-oudste gedicht is zelfs een vertaling van
een van diens sonnetten. Bij Hooft vinden we de aanbidding van de vrouw en de liefdespijn die tegelijkertijd
gekoesterd wordt, zoals in dit sonnet:

S

choon’ ogen die vermeugt te nemen en te geven

de zielen die gij wilt door uwen harsenstrik,
die met het spelen van één vriendelijke blik
zo vaak ontsteekt én blust de vlamme van mijn leven:
		
ach, in wat damp moet mijn ziel onzeker zweven,
door wreev’le nijdigheid [=wrede afgunst] en ’t ongeval vol schrik
met haar verbolgen storm en zwarte wolken dik,
sinds dat ze tussen mij en u, mijn zonne, dreven!
Charifa’, in deze nacht, in dezen hel vol smart,
neem ik mijn toevlucht tot uw beeld, dat in mijn hart
zo groot verheven staat, en vult alleen mijn zinne.
Maar uit haar klaarheid, laas! mij geen verlichting rijst [=komt geen hulp],
en zij doet meer niet dan dat zij mij annewijst,
hulp’loze [=machteloze] afgodin, op u alleen, godinne.

Een eigen stem
Maar Hooft blonk ook uit in speelse verzen vol klank en hij ontwikkelde al spoedig een eigen stem, die maakt dat
zijn gedichten, vergeleken met veel van die enorme hoeveelheid liefdespoëzie uit zijn tijd, eruit springen. Dat is
zonder twijfel deels het gevolg van het feit dat Hooft in onze ogen een betere dichter is dan veel van zijn tijdgenoten. In Holland had niemand eerder met zulk schijnbaar gemak de Nederlandse taal weten aan te wenden
voor poëzie in renaissancestijl, elegante poëzie naar het voorbeeld van de klassieke Grieken en Romeinen en de
moderne Italianen. Waar zijn directe voorgangers vaak nog zichtbaar worstelen met maat en ritme, daar vloeit
bij Hooft de taal opeens met het grootste gemak (dat wil niet zeggen dat hij niet hard moest werken om tot dat
resultaat te komen: sommige gedichten hebben hem, gezien de handschriften, duidelijk veel moeite gekost).
Lees bijvoorbeeld de volgende regels, waarin Galathea en haar heimelijke minnaar zich voornemen de volgende
nacht opnieuw samen door te brengen, wat de familie daar ook van mag denken:
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G.

M.
		

Nu adieu mijn troost, en blijft gezond.
Wilt mij nog een kusje geven, och mijn leven,
jont [=gun] mij nog een kusje van uw blije mond.

G.
M.
		

Och mijn leven, komt gij t’ avond weer?
Laas, uw moeder mocht het horen en haar storen,
maar al zou z’ haar storen, ik kom evenzeer.

G.
Och mijn hart, hoe raak ik van uw hals?
M.
Laas, den dag en wil niet lijen ‘t langer vrijen,
		
dank hebt van uw zachte kuskens en van als.
Hooft is daarbij ook origineel, past afgesleten beelden op een frisse manier toe en betoont zich inventief, met
onder andere een soort ongekeerde striptease in een gedicht waarin hij in gedachten een meisje aankleedt:

Ik zoud’ u kleên met keursjes reen [=leuke jurkjes],
van lichte verven blijdjes [=in vrolijke kleuren].
Die zouden staan geschilderd aan
uw breedachtige zijdjes [=ronde heupen].

Maar afgezien van de dichterlijke kwaliteit speelt bij de waardering vermoedelijk ook het feit mee dat we de
biografische achtergrond van veel gedichten kennen: wanneer hij de gedichten schreef, en voor wie. Die kennis,
gevoegd bij de kwaliteit, maakt dat Hoofts werk overtuigt. We horen er oprechte gevoelens in, zijn poëzie is echt.
Zelf heeft Hooft er overigens alles aan gedaan om te zorgen dat tijdgenoten zijn poëzie niet als een reeks persoonlijke ontboezemingen zouden lezen. De persoonlijke aantekeningen bij de gedichten zijn alleen in de handschriften te vinden en werden niet gedrukt. Het liefdesgedicht dat Hooft schreef voor Isabella Hoens - dochter
van een Antwerpse koopman die hij in 1599 in Venetië had leren kennen, maar die hem een jaar later finaal
vergeten was - paste hij voor publicatie bijvoorbeeld met zorg aan: verwijzingen naar de Venetiaanse kanalen en
het water werden weggepoetst en vervangen door een bergachtig decor in de Pyreneeën.
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P. Lesire, Pendantportretten van
Granida en Daifilo (Hooft?),

Vroege liefdesgedichten
Tal van Amsterdamse meisjes konden aan het begin van de zeventiende eeuw rekenen op de aandacht van de jonge Hooft. Hij tooide ze, naar
de literaire mode, met sierlijke klassieke namen: Dido, Chariclea, Olympia, Galathea… We kennen deze vroege liefdes niet allemaal bij hun
eigen naam. Na Isabella Hoens zat hij onder meer achter burgemeestersdochter Geertrui Boelens aan. In 1603 komt vervolgens Ida Quekels
in beeld, alias Dia of Granida, dat is de ‘Grote Dia’. De rijmboeken laten
prachtig zien hoe dit meisje zijn leven beheerste in 1603 en 1604. Er
zijn gedichten die suggereren dat zij hem aanvankelijk afhield, maar in
1604 dichtte Hooft een lied waarin hij beschrijft hoe hun beider harten
één zijn geworden en niet meer gescheiden kunnen worden:

ca. 1650, collectie
Rijksmuseum Muiderslot.

Indien men poogt mijn hart van mijn liefs hart te scheiden,

ik ducht het niets zal zijn dan schadelijke [=vergeefse] moeit’,
want scheuren zou men eer de harten van ons beiden,
als scheiden op de plaats waar zij zijn t’saamgegroeid.

Juist vanwege die eenheid begrijpt de dichter niet dat hij toch door onzekerheid gekweld wordt. Zijn zorgen zijn
terecht, want de relatie werd verbroken. Wat er gespeeld heeft, is niet meer te achterhalen - hebben de families
zich tegen een verbintenis gekeerd? Hoe het ook zij: Ida Quekels trouwde in 1605 met Hoofts neef Willem Jansz.
Hooft. Pieter schreef voor het paar een huwelijksdicht, waarin hij zijn zorgen uitspreekt. Stel nu dat zijn rivaal zo
meteen, na het feest, in de huwelijksnacht slechts aandacht zal hebben voor de lichamelijke geneugten:

I

[…]
n een overvloed van duizend schone dingen
uw vratig’ [=gretige] ogen nu te weide zullen gaan;
uw dartel’ handen en klevende lippen springen
zie ik, van ‘t een op ‘t aâr [=ander] (ai, laat er toch wat aan) [ach, laat er wat van over],
van vlechten, lippen, hals, op wat ik niet wil noemen,
thans kerend’ op [=terugkerend naar] hetgeen dat gij nu overslaat:
zo dwerelt wufte bij [dwaalt een speelse bij] in enen hof vol bloemen,
van een op aâr, tot zij niets onontgonnen laat.
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Dat zou onterecht zijn, aldus Hooft, want de bruid heeft immers ook een heel goed verstand en een vrome ziel…
Deze bezorgdheid moet toch op zijn minst op een aantal bruiloftsgasten een curieuze indruk hebben gemaakt, al
was het alleen maar op de bruid zelf.
Hoofts amoureuze leven kende intussen bepaald geen rust. Na Ida Quekels kwam Brechje Spiegel, alias Charifa, op
het toneel. Hooft plaatste haar in zijn gedichten op een voetstuk (het eerder aangehaalde sonnet ‘Schoon’ ogen’
schreef hij voor haar) maar dat mocht niet baten en van een verbintenis kwam het niet. Het was Brechje die het
contact verbrak en kort daarna in 1605 zelfmoord pleegde. De handschriften verraden hoe Hooft daarmee heeft
geworsteld toen hij uiteindelijk te horen kreeg wat er was gebeurd. Hij verwoordde zijn emoties in ‘Claeg-leid’, een
tekst waaraan hij gedurende twee jaar met tussenpozen schreef. Dat was overigens terwijl hij, nota bene op aanraden van Brechje zelf, haar zusje Anna (‘Electra’) het hof maakte. Haar familie was daar niet blij mee - zo lijkt het
althans in één van de gedichten. En vader Hooft zal zo van lieverlee ook wel eens gedacht hebben dat het tijd werd
voor wat vastigheid. Toch liet die nog enkele jaren op zich wachten, jaren waarin er in de rijmkladboeken opnieuw
sprake is van Dia – zou Hooft werkelijk wat geprobeerd hebben bij de getrouwde Ida Quekels? Wie de Ida uit deze
jaren ook was, Hooft bleek kansloos.
Het keerpunt
En dan, vrij onverwachts, klinkt de volgende liefdesverklaring:

Sonnet

M

‘
cijn lief, mijn lief, mijn lief.’ Zo sprak mijn lief mij toe,
dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.
De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden [=duidelijk en verstaanbaar],
vloeiden mijn oren in, en roerden (‘k weet niet hoe)
al mijn gedachten om, staag malend =aldoor omgaand], nemmer moe;
die ‘t oor mistrouwden en de woordjes wederleiden [=tegenspraken].
Dies [=daarom] ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden
haar onverwachte reên [=woorden]; en zij verhaald’ het doe [=en dat deed ze toen].
O rijkdom van mijn hart, dat overliep van vreugden!
Bedoven [=overweldigd] viel mijn ziel in haar vol hart van deugden.
Maar toen de morgenstar nam voor den dag haar wijk
is, met de klare zon, de waarheid droef verrezen.
Hemelse goôn, hoe komt de schijn zo na aan [=lijkt de schijn zo op] ‘t wezen,
het leven droom, en droom het leven zo gelijk?
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Een onverwachtse liefdesverklaring, omdat zij uit de
mond komt van de vrouw, een
zeldzaamheid in zeventiendeeeuwse liefdespoëzie. Hooft
speelt opnieuw met de regels
van het genre. Geïnspireerd
door een gedicht van de
Italiaanse dichter Battista
Guarini schrijft hij zijn eigen
tekst, die de lezer meteen
meevoert: ‘Mijn lief, mijn lief,
mijn lief…’ Of wij het al geloven
- de minnaar twijfelt nog, en
dus moet de fluisteraarster
het nog eens herhalen: ‘en zij
verhaald’ het doe’.
Markeert dit sonnet daarmee een langverwachte ommekeer? Niet als we op het
gedicht afgaan, dat eindigt
immers met een bruut ontwaken - een oud motief dat Hooft
virtuoos toepast. Gelukkig Titelblad van P.C. Hooft’s Emblemata Amatoria (1611), collectie Rijksmuseum Muiderslot.
hebben we het handschrift.
Dat laat zien dat Hooft dit sonnet inderdaad schreef eerste bundel poëzie: de Emblemata Amatoria.
op een keerpunt in zijn leven. Het hoort bij de stroom Deze bundel verscheen anoniem in Amsterdam in
verzen die hij eind 1609 en begin 1610 dichtte om de 1609, maar voor de geoefende lezer was het niet
jonge, muzikaal getalenteerde Christina van Erp, zijn moeilijk te achterhalen wie de auteur was. Want het
Mithra Granida, te veroveren. De gedichten van Hooft eerste embleem heeft als Nederlandstalig bijschrift
voor zijn jonge vrouw zijn ernstig van toon. De licha- het volgende versje: ‘O Venus Voedstervrouw, uw
melijke liefde is hem niet genoeg: het gaat hem om vlammen niet en dooft / de grondeloze zee: gij steekt
haar hart, of, in de woorden van Hooft: de Min en de omhoog het hoofd’. In de meeste liefdesemblemen,
Liefde moeten samengaan. Enkele maanden later zoul allegorische plaatjes met bijschriften in drie talen,
hij met haar trouwen. De wilde haren waren eraf en zien we de kracht van de liefde, verbeeld als Cupido,
Hooft was klaar voor het maatschappelijk leven, met aan het werk. Behalve dertig emblemen bevat de
een baan naar zijn ambitie (drost van Muiden en bundel ook een verzameling andere gedichten en
baljuw van het Gooi, met als ambtswoning het Mui- liederen van Hooft. ‘Mijn lief’ hoort daarbij - maar
derslot), met een huwelijk, en spoedig ook met zijn uiteraard zonder de persoonlijke notities.
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Huwelijksgeluk
Dat de liefdespoëzie van Hooft méér is dan tijdelijke studentikoze bevlieging of braaf maatwerk,
wordt nog eens goed duidelijk uit een vijftal latere gedichten voor Christina van Erp, geschreven
in 1621. Deze verzen zijn in uniek, ook binnen het
werk van Hooft zelf. Ze laten zien hoe het liefdesgeluk tussen hem en Christina nog springlevend is, ondanks de wrede slagen van het lot – ze
verloren alle vier hun kinderen. Er is nog volop
verlangen en fysieke aantrekkingskracht. Ze dagen elkaar uit de zoete strijd van de liefde aan te
gaan, waarbij het initiatief opnieuw van de kennelijk vrijmoedige Christina uitgaat:

De reeks, wel aangeduid als ‘cyclus van liefdesgeluk’, eindigt
met het gedicht ‘Dartelavond’ waarin de twee echtelieden
elkaar daadwerkelijk ‘krijgen’:

O

mijn gewenste weelde,
hoe haalt mijn ziel haar aâm?
Geen schijn [=droomvoorstelling] van uwen beelde
en vult mij nu de vaam [=armen].
Nu en kwellen noch hoosje [=kousje], noch schoentje,
nu en keren mij keursje [=lijfje] noch hemd.
O vermakelijk, smakelijk zoentje!
Nog, mijn lustje, een kusje dat klemt.

O

orlog, oorlog blazen
d’ ogen vol van gloed,
van ongetemden overmoed;
maar zij verbazen
met al haar tochten hiet [=hete hartstocht]
mijn dapp’ren inborst niet.
Deze dreigementen,
stoffend’ [=pochend] op de kracht
van al uw ziel, zin en gedacht’,
mij inneprenten
een jeuking [=verlangen] naar den strijd
waar gij zo graag naar zijt.

Ach poezelgladde spieren,
ik smacht van minnedorst.
Uw borstjes nieuwe vieren
opblazen [=aanwakkeren] in mijn borst.
‘k Moet een wenigje nerewaars duiken,
dat ik vatte dat tepeltje gaaf,
en bezie ‘t, of er niet is te suiken [=zuigen],
met een rokje [=rukje] een klokje dat laav’
[=verkwikkend slokje].

Uiteindelijk overweldigt de dichter haar ‘met een levende,
strevende flits’. Het zal niet verbazen dat Hooft, voorzichtig als hij was, dit gedicht nooit heeft gepubliceerd.
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Signatuur van P.C. Hooft, geschreven met zijn eigen bloed. De smeekbrief voor Leonora Hellemans maakte
zo’n indruk, dat zij 30 oktober 1627 in het huwelijk traden. Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden.

Het lieve leven
Nadat Christina in 1624 is overleden, zal Hooft opnieuw zijn dichterschap aanwenden om een vrouw te veroveren.
Alle vertrouwde elementen van de liefdespoëzie komen weer terug in de gedichten die Hooft schreef in zijn pogingen om Suzanna van Baerle voor zich te winnen. Toch liep die poging spaak; zij trouwde met Hoofts jongere vriend
Constantijn Huygens die ook dichter was en als zodanig zelfs een sterke invloed op het dichterschap van Hooft heeft
uitgeoefend. Hooft ging door een moeilijke periode – hijzelf noemt het in een gedicht een ‘nare nacht van benauwde
drie jaren’ – maar het kwam allemaal goed. Leonora Hellemans, een gefortuneerde weduwe, liet zich wél veroveren, al
ging ook dat niet allemaal vanzelf. Maar ze gaf haar ja-woord:

L

eonoor, lachend licht, lieve leven,
die de deugd draagt in ‘t aanschijn [=gezicht] geschreven:
‘t rode koraal van uw minnelijk mondje
dauwend een ja is mijn morregenstondje.
Uwer ogen bekorende klaarheid
mij verlicht van de nacht en de naarheid. […]
Frisse mond, met uw aangenaam aâmen [=adem],
bij den welken de rozen zich schamen,
kan het geluid uwer toov’rende talen
ieder het harte ten oren uit halen,
wat is ‘t vreemd, dat mijn zieltje door ‘t kleven
van een kusje gevaân [=gevangen] is gebleven?

Het tweede huwelijk van Hooft lijkt een
gelukkige verbintenis te zijn geweest. Heel
veel liefdesgedichten schreef hij toen niet
meer. Toch liet de oude meester nog wel
van zich horen in eenvoudige, maar rake
gedichten die het gemis verwoorden, vooral wanneer hij en Leonora tijdelijk niet bij
elkaar zijn. Het Muiderslot ligt er dan, ondanks de drukte van de vogels op het dak,
doods en verlaten bij:

D

oods en eenzaam leit de tuin
dien uw vrolijke manieren
plachten welig te doen tieren.
’t Huis is maar een hoop van puin.
’t Heeft niets levends dan de kruin [=het dak]
en ’t krioel der vlugge dieren.

Zure keert gij in zoetlijke zuchtjes,
en m’n kwalen in gulle genuchtjes [=genietingen].
Lekkere lipjes en lodd’rige lonkjes
baren, bij beurten, en blussen de vonkjes
die mijn aad’ren verkwikken van binnen,
en ontsteken met ziedende zinnen.

Slechts de gedachte aan Leonora kan de
tijd verzachten.
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GEITENMELK EN POOLSE ZWEEP
Johan Koppenoll
af met haar sleutelbos, en haalt er zelfs een zweep bij:

Groots en verheven – dat is de liefde in het merendeel
van Hoofts gedichten. Hij bewondert, verheerlijkt en
aanbidt de vrouwen die zijn ziel beroeren en zijn hart
in vuur en vlam zetten. Maar een enkele keer laat hij
die hooggestemde toon varen, zoals in het lied ‘Ach
Amaryllis’. In deze vlotte gezongen dialoog houdt de
gewiekste Amaryllis met flair, vaart en humor haar
aanbidder Chephalo van haar lijf, hoe zeer hij ook
zucht en smacht en klaagt. Heeft hij last van liefdessymptomen? Misschien helpen huismiddeltjes:

C.
A.
C.
A.
C.
A.
C.

Z’ heeft een zweep ontboôn uit Polen,
die ze bij haar kammen hangt;
als haar dan een lust bevangt,
zeit ze: ‘Jan, licht op uw zolen,
hippelt luchtig, onbelaân,
reine liefd’ kan niet vergaan.’
Jan wil graag weten of het van Sijbrechs kant ook ‘reine
liefde’ was, wat Sijbrech bevestigt:

Ach, Amarillis!
Zegt wat uw wil is.
Mijn harte gloeit als vuur van binnen.
Wel, neemt het zoete wei van geiten inne.
Maar zo ‘t geen baat en voelt?
Neemt cichorei, die koelt.
Al waar ‘t ermee bespoeld,
‘ t en lest geen minne.

‘Wel, verdraag dan ook mijn smijten,’
zeide Jan, en stelde doe
ook een bos met sleutels toe,
en als zij begon te krijten,
kreet hij weer daar tegen aan:
‘Reine liefde’ kan niet vergaan’.
Zo schreeuwen en ranselen ze er samen op los, in de
‘reine’ liefde zijn ze helemaal aan elkaar gewaagd…

In andere komische versjes laat Hooft herders en herderinnen elkaar nazitten en worden er borstjes betast.
Maar het mooiste voorbeeld van een lied waarin Hooft
zijn serieuze toon laat varen, is ongetwijfeld ‘Als Jan
Sijbrech zou belesen’. Hierin neemt Hooft het hele renaissancistische liefdesdiscours genadeloos op de korrel, door te laten zien wat ervan overblijft in het leven
van twee ras-Amsterdammers. Jan wil Sijbrech gaan
‘belezen’, dat is versieren. Sijbrech, een ‘bolle meid’ (zoveel als: een lekker wijf) heeft daar wel oren naar maar,
zegt ze, dan moet het wel ‘reine’ liefde zijn, want ‘reine
liefd kan niet vergaan.’ Het lied loopt uit op een hilarische schildering van wat we nu een sadomasochistische verhouding zouden noemen. Sijbrech ranselt Jan
Liedboek van de Haarlemse Anna Steyn, 1611-1612, collectie Koninklijke
Bibliotheek Den Haag. In het boekje zijn allerlei liefdesgedichten,
liederen, spreuken en emblematische tekeningen bijeengebracht.
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Gerard van Honthorst, Fluitspelende herder en vier nimfen, 1632, collectie Rijksmuseum Muiderslot, in bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam.
In de pastorale schilderkunst werd het buitenleven met herders, nimfen en bloemen verheerlijkt. Een belangrijke inspiratiebron was
Bucolicae van de Romeinse dichter Vergilius. De Utrechtse schilder Van Honthorst was een van de toonaangevende vertegenwoordigers van
de pastorale schilderkunst.
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Begin van ‘Dartelavond’, eerst ‘Nachtsang’ geheten, in Hoofts derde rijmkladboek, collectie Universiteitsbibliotheek
Amsterdam. Omdat het een persoonlijk liefdesgedicht was voor Christina, heeft Hooft het nooit gepubliceerd.
QR-code met poëzieclip ‘Dartelavond’, uit: Ramsey Nasr, Dichter draagt voor - 21 verfilmde gedichten (Amsterdam, 2013).
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HET RUIGERE WERK
Johan Koppenol
Het gretig tasten naar de borstjes ‘als appeltjes’, het zuchten en zwoegen en een overweldiging met een ‘levende, strevende flits’: in ‘Dartelavond’ is Hooft zeldzaam open over de liefde (dat wil zeggen: open voor wie
de ongepubliceerde tekst onder ogen kreeg, en dat was vermoedelijk maar een handjevol personen). Toch blijft
Hooft ook in zijn meest expliciete gedichten en komische poëzie steeds een dichter van stand, platvloers wordt
zijn werk nergens. Dat soort poëzie bestond wel, in volksrijmpjes, opschriften en graffitti:

S
plit-ruyters [= snol, publieke vrouw]met lange rokken
Konnen wel speer-ruyters te velde lokken.
‘W
apen van Buyksloot
Zyn twee klooten en een lang broot.
Het gebruik van dildo’s is ook meer iets voor de straat dan voor de deftige
dichters. Dit was te lezen op een ruit in Workum:

‘D
e Juffers die geen Worst en krijgen tot haar Rooster,
Behelpen menimaal haar met een fulpen [= fluwelen?] Trooster.
Maar Giert, en Tryn, en Aagt, en Griet,
Die doen ’t te samen met een biet.

In de studentenwereld schrok men ook niet
terug voor een gewaagd versje, en Hooft
heeft in zijn studententijd ongetwijfeld
daar het zijne van hebben meegekregen.
Tijdens zijn Italiaanse reis heeft hij misschien wel eens iets van Pietro Aretino gelezen, die gespecialiseerd was in het schuine vers. Een Nederlandse dichter die het
pikantere werk niet schuwde, was Mathijs
van Merwede van Clootwijck. In zijn bundel
Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen uit 1651 beschrijft hij zijn ervaringen
met - soms zeer jonge - Romeinse hoertjes
in verzen als dit:

Beurs van groen fluweel met trekkoord
en afgezet met gouddraad op een doosje
in de vorm van een fallus, 1580, collectie
Rijksmuseum Amsterdam.

I
k prang haar in mijn arm, zij wringt haar om mijn dij,
zij mompelt en ik hijg, zij worstelt en ik strij;
zij drukt mijn mond en ik haar dwege leden,
zij voelt haart hart en ’t mijn’ tezamen smeden,
terwijl de harde bout, waar al ons werk op speelt,
de hele eigendom van hare krachten steelt.
’t Gezicht verschiet, de leden zijn aan ’t zitt’ren,
de spraak verhuist aen al de zinnen schitt’ren.
Daar valt de hete dauw, daar gaan onz’ krachten heen,
daar storten wij tezaam, daar vloeien wij ineen.
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Lustpriëlen in allerlei vormen uit Den Nederlandschen Hovenier van Jan van der Groen (Amsterdam, 1670), particuliere collectie.
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4

UJT MIJN TOORENTJEN - HET MYSTERIEUZE TUINHUIS VAN PIETER HOOFT
Ida Schuurman

Niettemin dit genaedigh ongemak tot noch toe, mitsgaeders een nieuwgestooten’ opening in mijn zelve been, nae
dat dandre 1 oft 2 daghen dicht geweest was, verbieden mij het toorentjen, van waar mijn’ boeken noch niet verhuist zijn. (Uit een brief van Pieter Hooft aan Joost Baak, 4 oktober 1630.)
Vergroeid moet hij zijn geweest met het Muiderslot: bijna tweederde van zijn leven woonde en werkte Pieter Hooft
in het kasteel bij Muiden. In al die bijna veertig jaar heeft hij veel naar eigen hand kunnen zetten, ondanks dat het
Muiderslot eigendom was van de stad Amsterdam. Het kasteel liet hij grotendeels op eigen kosten verbouwen om
het beter bewoonbaar te maken. Grote ramen, witgekalkte muren en een vorstelijk bordes maakten het kasteel
comfortabeler en gaven het meer allure. Om het kasteel liet hij, ook deels voor eigen rekening, tuinen aanleggen:
een nutstuin met keuken-, genees-, verf- en sierplanten en een boomgaard.
De tuinen werden strak symmetrisch aangelegd, naar de opvattingen van die tijd. Rechte paden en vierkante
vakken kenmerken de vroeg-zeventiende-eeuwse tuinen. Een ideale plek om je even in terug te trekken uit de
dagelijkse beslommeringen. Dat zal Hooft ongetwijfeld ook gedaan hebben. En meer dan dat, want ergens in
de tuinen stond zijn mysterieuze, door hem genoemde ‘toorentjen’. Wat was dat voor bouwsel: een ‘speelhuis’,
prieel of een belvedère, omringd door hoge hagen tegen de wind? Gebruikte Hooft het om erin te werken of
om zijn literaire vrienden te ontvangen?
Of was het een plek voor bezinning, midden in het groen? Zowel de functie van
het ‘toorentjen’ als de plaats waar het gestaan heeft, roept vragen op.
Een tipje van de sluier
In de negentiende eeuw dacht men het
antwoord te weten. Op twee schilderijen
uit die tijd is een literair gezelschap te zien
rond Pieter Hooft. Zij bevinden zich in het
torentje als een soort ‘lustprieel’, met uitzicht op het Muiderslot. Hun peinzende
blik moet de kijker de indruk geven dat ze
zich met zeer verheven kunsten bezighouden. Dat kan ook bijna niet anders in zo’n
idyllische omgeving.
Marcus Zuerius Boxhorn, Tonneel der steden van
Hollandt (1632), detail van een gravure van Muiden
met de boomgaard achter en opzij van het Slot en de
tuinen voor het Slot, particuliere collectie.
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Schilderij uit 1826 van Petrus Kremer met als bijzonder uitvoerige
titel Vondel een dichtstuk voorlezende [Palemedes] in het paviljoen op
het Slot te Muiden, voor Hooft, Reaal, Roemer Visscher en zijn dochter
Maria Tesselschade, collectie Rijksmuseum Muiderslot.

Dit schilderij van Hendrik Cramer werd in 1844 gepresenteerd op een
tentoonstelling in Amsterdam. Ook dit is geschilderd vanuit Hoofts
‘torentje’ en laat Hooft en zijn literaire vriendenkring zien, collectie
Rijksmuseum Muiderslot.

Op het ene schilderij van Petrus Kremer is het ‘torentje’
afgebeeld als een prieel met pilaren. Op het andere
schilderij van Hendrik Cramer lijkt het wat meer een
besloten ruimte, met een grote opening als raam. Beide
kunstenaars plaatsten hun prieel ongeveer op de plek
waar nu de kruidentuin is. De schilderijen laten meer
zien van de beeldvorming in de negentiende eeuw over
Hooft en zijn vriendenkring, dan dat zij een realistisch
beeld geven.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw ging men een stap
verder. Het torentje moest weer een plek krijgen in de
tuinen van het Muiderslot. Er kwam een ontwerp voor
een gebouwtje midden in de kruidhof. Maar daar bleef
het bij, het werd nooit uitgevoerd.
Op een zeventiende-eeuwse gravure van het Muiderslot
en de vesting staat een ‘speelhuis’ , een paviljoentje,
afgebeeld. Het lijkt op een onmogelijke plek te staan ,
hoog gelegen aan de zeekant, tegen de stormpalen
aan. In zo’n windvanger zal geen mens rustig willen
vertoeven. De kans is heel klein dat het torentje hier
gestaan heeft. Bovendien werd de gravure ruim 25 jaar

na de dood van Hooft gemaakt. Het ‘speelhuis’ zou ook
een wachthuis voor soldaten geweest kunnen zijn.
Verder zijn er geen duidelijke zeventiende-eeuwse
afbeeldingen van de tuinen van Hooft bekend.
De enige aanwijzingen voor een tuinhuisje vinden
we bij Hooft zelf, en bij zijn tijdgenoten en collegaschrijvers Joost van den Vondel en Jan Vos. Hooft
ondertekent een aantal brieven met ‘Ujt mijn
Toorentjen’, Vondel heeft het over een ‘zeskant
huisken’ van Hooft en Jan Vos over het ‘Toorentje in
de Boomgaardt van ’t Huis te Muiden’. Bovendien
licht Hooft nog een tipje van de sluier op: hij schrijft
een keer over zijn ‘toorentjen, van waer mijn boeken
nog niet verhuist zijn’ (zie het citaat bovenaan). Hooft
verhuisde zijn boeken blijkbaar in het najaar uit zijn
onverwarmde, vochtige tuinhuis naar een betere plek.
Was het ‘toorentjen’ dus een eenvoudig
schrijvershuisje, gelegen in de boomgaard van het
Muiderslot? Om op deze vraag in te kunnen gaan, is
het goed om eerst iets over de zeventiende-eeuwse
tuinen te weten.
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Gravure van Coenraad Dekker van het Muiderslot en de vesting.
Helemaal vooraan, rechts in het midden, is aan de zeekant het
‘speelhuis’ te zien. In Lambert van den Bosch, Tooneel des oorlogs
(1675), collectie Rijksmuseum Muiderslot.

Lusthoven in de zeventiende eeuw
Rijke zeventiende-eeuwse Amsterdammers lieten, als
het maar even kon, een buitenhuis bouwen aan de
Amstel, Vecht, in de duinen of in nieuwe polders als
de Beemster. Ook welgestelden uit andere steden legden buitenplaatsen aan. Bij het buitenhuis hoorde een

strak aangelegde tuin, met
vooral in later in de eeuw
allerlei toevoegingen als fonteinen, beelden, priëlen en
zonnewijzers. In zo’n ‘lusthof’
kon men zich terugtrekken in
de natuur, als tegenwicht van
het drukke leven in de stad.
Hier kon men wandelingen
maken, de gecultiveerde natuur bewonderen en vooral P.J. Aerts, ‘Cruydhoft bij ’t
veel nadenken over natuur Slot te Muyden’, 1956. Dit
en kunst. De buitens kregen torentje, onderdeel van het
weldadige namen als ‘Zorg- ontwerp voor de Kruidhof van
vrij’, ‘Lustrust’, en ‘Buitenzorg’. het Muiderslot, werd nooit
Maar algauw veranderden de gerealiseerd.
buitenplaatsen van stilteplekken naar ontmoetingsplaatsen van vrienden en gelijkgestemden. De tuin was het pronkstuk van het buitenhuis,
waarmee de huiseigenaar indruk wilde maken.
Inspiratiebronnen voor de zeventiende-eeuwse tuinen
waren de bijbel en de klassieke mythologie. Het verloren
gegane aardse paradijs, de Hof van Eden, is verwant
met het idee van de tuin als utopie, een gedroomd

Het ‘Torentje van Hooft’, een niet uitgevoerd ontwerp van H. de Lussanet de la Sablonière voor de Kruidhof van het Muiderslot (1955).
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land. Bijvoorbeeld het klassieke Arcadië , het land vol
bloemen, fruit en bomen, waar het altijd zomer is.
De zeventiende-eeuwse renaissancetuinen dienden
een hoger doel: bewondering voor de goddelijke
schoonheid van de natuur. Maar de natuur moest wel
aan banden gelegd worden, wilde natuur was niet
interessant. Het ging om de wiskundige orde van de
schepping, waarin alles zijn eigen plaats had.
De interesse voor de klassieke oudheid kwam niet
zomaar uit de lucht vallen. In de vijftiende eeuw kwam
het humanisme op, de geestelijke beweging die alle
kennis baseerde op de literatuur en cultuur van de
klassieke oudheid. Niet de Kerk, maar de mens was
maat voor alles, ontleend aan de Romeinse schrijver,
politicus en denker Cicero. Voor de invloedrijke Bijbelse
humanist Erasmus was ook de Bijbel een bron van
kennis. In de boeken van Erasmus keert steeds dezelfde
wens terug: om met vrienden te converseren in een

tuin, de ideale plek voor bezinning en contemplatie
(vita contemplativa: beschouwelijk leven).
De beroemdste renaissancetuinen lagen in Italië, vooral de streek rond Florence, met villa’s en uitgestrekte
geometrisch geordende tuinen. Zowel de tuinen als
de inrichting ervan waren geïnspireerd op de oude
Romeinse voorbeelden. Voor de Italianen was de tuin
een directe afspiegeling van een idyllische klassieke
wereld. Renaissancearchitect L.B. Alberti beschreef de
inrichting van de architectonische tuin met pergola’s
en wijnranken, fonteinen, beelden, labyrinten, potten,
amforen met bloemen, en vormbuxussen. Er hoorden
zelfs kunstmatige grotten bij.
Hooft en de tuinen
In zijn jonge jaren maakte Hooft een ‘educatiereis’
of grand tour naar Frankrijk en Italië, zoals veel rijke
jongelingen in de zeventiende eeuw. Het doel van deze
reis was het leren kennen van de
Franse en Italiaanse taal en cultuur.
Hooft was zeer onder de indruk van
de Italiaanse tuinarchitectuur, met
als hoogtepunt de tuin van Pratolino
in Toscane.
Deze tuin was van ca. 1569 tot
1581 aangelegd door de familie de’
Medici. Op niets was bespaard: van
marmeren beelden, grotten met
watereffecten en ‘automata’, door
water aangedreven mechanieken die
iets lieten bewegen, tot bosgod Pan,
nimfen met muziekinstrumenten,
waterorgels, fonteinen met bewegende draken, speelhuizen, volières
met exotische vogels. Na dit alles
De tuin van Hofwijck, het buiten van Constantijn Huygens met wie Hooft jarenlang
bevriend was. Gravure uit het boek Vitaulium
Hofwijck (1653), particuliere collectie.
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Villa Pratalino met de ommuurde tuin, schilderij van Giusto Utens, ca. 1600, collectie Museo Topografico ‘Firezen com’era’ Florence.

aanschouwd te hebben, vond Hooft Pratolino ‘‘t
heerlijckst waterwerk, dat in Europa bekent is’.
Een bezoek aan de Italiaanse tuinen rond Florence en
Rome werd een vast onderdeel van de educatiereis. Voor
Hooft was de reis bepalend voor zijn latere werk als
dichter, schrijver en historicus. Hij beheerste de Italiaanse taal en had daardoor toegang tot de Italiaanse literatuur. Vooral de pastorales hadden zijn belangstelling: de
literatuur die een idyllisch landelijk leven oproept, met
herders en herderinnen Hij zou later zijn beroemde toneelstuk Granida schrijven, een variatie op de pastorale.
Geeraardt Brandt, zijn eerste biograaf, noteerde de opbrengst van de reis ‘…met wat leerzucht, in ’t opspeuren
en onderzoeken der beste boeken van ieder volk, in ’t
stuk van regeerkunde, Poëzye en ander weetenschappen, geven zijne schriften genoegh te kennen.’
Een paar jaar na thuiskomst kreeg Hooft een hoge
bestuurlijke functie aangeboden in Muiden. Hij
werd aangesteld als drost van Muiden en baljuw van
Gooiland. Zijn nieuwe woon- en werkverblijf was
het middeleeuwse Muiderslot, prachtig gelegen aan

de Vecht en de Zuiderzee. Een van de eerste dingen
die hij daar deed, was het laten aanplanten van
bomen rondom het kasteel als windvangers en als
boomgaard. Daarna volgden de formele kruiden- en
de groentetuinen voor het kasteel en het ‘toorentjen’.
Hooft had een grote belangstelling voor de tuin
als ideale plek voor bezinning, het bestuderen van
kunst en literatuur, het discussiëren over klassieke
geschiedenis, letterkunde en filosofie.
Zijn literaire en kunstzinnige vrienden lokte hij vaak
naar het Muiderslot met beschrijvingen van de tuin en
vooral de vruchten. Hooft nodigde Maria Tesselschade
in juli 1635 uit met: ‘D’aerdbeezen zijn op ’t bekoorlijxt,
de prujmen aen ’t rijpen: van d’eene zoud’U E de
bedaeghtheit, dan d’andre de jeughd moghen
genieten.’ Een jaar later schreef hij haar: ‘De prujmen
beginnen al teffens op een bodt te rijpen en te roepen;
Tesseltje, tesseltje, tesseltjes mondtje!...’
Hooft verbleef vooral in de zomer in Muiden; in de
winter trokken hij en zijn gezin liever terug naar hun
comfortabele grachtenpand in Amsterdam.
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Was het Muiderslot dus een soort buitenplaats van de
familie Hooft? Toch niet, het Slot was een ambtswoning
en daarom niet te vergelijken met de buitens van particuliere eigenaren, waar zij in hun vrije tijd kwamen. Wel
vertoonden de tuinen van Hooft kenmerken van het
zeventiende-eeuwse lusthof: architectonische, symmetrische aanleg, idyllische omgeving en het onmisbare
tuinhuis of ‘speelhuis’.

tig personen met elkaar van gedachten wisselen. Voor
Spiegel was dit ‘tempeltgen der Muisen’ ook een plek om
zich even terug te trekken na een wandeling in de tuin.
Ook andere vrienden van Hooft hadden buitenhuizen,
bijvoorbeeld Constantijn Huygens: Hofwijck bij Voorburg
en Maria Tesselschade: Belveder bij Alkmaar. In juni 2015
werd op de plaats waar Belveder gestaan moet hebben
een mooie vondst gedaan: een glasscherf, afkomstig van
een door Maria Tesselschade gegraveerd glas.
Het ‘speelhuis’ of paviljoen vormde een vast onderdeel
van de renaissancetuin, zowel buiten als in de stad. Ook
in de tuinen van Villa Pratalino kon de dwalende wandelaar zich even terugtrekken in kleine tuinkamers of
verborgen priëlen. Of geliefden konden zich ongestoord
aan elkaar wijden, een minstens zo belangrijke functie
van de tuinhuizen…
In de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelde de
speelhuizen zich tot royale koepels midden in de tuin,
bedoeld als ontmoetingsplek in de zomer. De beschildering van deze koepels bestond uit onder andere herdersspelen, dansende figuren en fonteinen.
In het beroemde, zeventiende-eeuwse, tuinboek Den
Nederlandschen Hovenier van Jan van der Groen zijn diverse modellen van ‘Thuyn-huysjen’ en ‘Prieelen’ opgenomen. Het zijn sierlijke bouwsels van uiteenlopende
formaten. Ze bestonden vaak uit latwerk, en waren dus
grotendeels open. Een eenvoudige koepel lijkt nog het
meest op een torentje.
Was het ‘toorentjen’ van Hooft een koepel van latwerk? Waarschijnlijk niet, want dat zou niet goed zijn
geweest voor zijn boeken.
Jan van der Groen, hovenier van de Oranjes, verheerlijkt
in zijn boek ook het buitenleven: ‘het vermakelijkste,

Speelhuizen
Hooft kwam veel op Meerhuizen, een buitenplaats aan
de Amstel. Meerhuizen was het zomerse buiten van de
schrijver en filosoof Hendrik Laurenz. Spiegel, een huisvriend van de familie Hooft in Amsterdam. Midden in de
tuin stond als grote attractie het ‘Muze toren hof’, waarschijnlijk een achtkantig ‘speelhuis’ van drie verdiepingen, vlakbij een grote lindeboom. Hier konden wel twin-

Titelblad van het beroemde boek van Jan van der Groen: Den Nederlandtsen Hovenier (1679). In zijn inleiding beschrijft Van der Groen
hoe de lusthoven in Nederland wat minder overdadig zijn uitgevoerd
dan in Frankrijk en Italië. Hij haalt een gedicht van Jacob Cats aan,
waarin de bescheiden lusthoven in de lage landen bezongen wordt,
inclusief een ‘schoon Prieel vol alderhande Lusten’.
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Eén van de minstens 26 schilderijen naar Hoofts herdersspel Granida hangt in het Muiderslot. Het portret van een jong paar als Granida en
Daifilo is geschilderd door Johannes Mijtens omstreeks 1650, in bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam.

voordeelighste, gesontste, ja menighmaal ook wel het
salighste leven, dat men sou kunnen wenschen.’ Een
lustprieel droeg daar veel aan bij. ‘De poorten / Lustprieelen / Galderyen en andere Lat-wercken / geven een
ongemeene luyster en cieraet aen de hoven en Lustplaetsen [ ...]. Hij beschrijft hoe de ‘latwerken’ en lustpriëlen gemaakt worden van grenenhouten latten en ‘hoe-

pelstokken‘. Het binnenste bestaat uit stevige balken,
als een soort frame. De vorm van de lustpriëlen is ‘achtses-vierkant of langhwerpigh / na dat yeder die gelieft
te hebben’. De priëlen hadden naast de esthetische ook
nog een praktische functie: ze waren ‘bequame en vermakelijcke Schuyl-plaetsen [...] daermen van de Somerse
Sonne-stralen bevrijt kan zijn.‘
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Pastorales en hofdichten
Het buitenleven genoot men niet alleen aan den lijve,
maar ook in de literatuur kon men zich volop uitleven.
De eerdergenoemde pastorales hadden als grote voorbeelden de teksten Metamorfosen van de Romeinse
dichter Ovidius en Bucolia van de eveneens Romeinse
Vergilius. Deze teksten gaan over een ideaal tijdperk
waarin mensen in perfecte harmonie met elkaar leven. Aan het eind van de zestiende eeuw waren deze
teksten ook in het Nederlands vertaald. Het pastorale genre, afkomstig uit Italië, werd heel populair
in de Nederlanden. In gedichten en toneelstukken
wordt het ideale buitenleven bezongen, met herders
en herderinnen die zich te goed doen aan milde erotiek, muziek en dans. Ook schilders wijdden zich aan
de romantische herdersidyllen. Alleen al van Hoofts
populaire toneelstuk Granida bestaan wel minstens
26 schilderijen.
Hooft verwerkte in zijn herdersspel ook elementen van een eigentijds, succesvol Italiaans herdersstuk, Il pastor fido van de Italiaanse dichter Guarini.
Dit stuk werd vele malen in het Nederlands vertaald.
Naast de pastorale literatuur ontstond nog een
ander genre: het hofdicht. Vanaf 1613 verschenen
lange gedichten over het ideale buitenleven, ingebed in morele beschouwingen. Zij waren verbonden
aan een buitenplaats, waarvan de eigenaar ook de
dichter was. Hofdichten waren, net als de pastorale
literatuur, geïnspireerd op voorbeelden uit de klassieken. In Horatius ’ Beatus ille’ en Vergilius’ Georgica
werd het Italiaanse boerenleven verheerlijkt. Het
bekendste voorbeeld van een hofdicht is van de met
Hooft bevriende Constantijn Huygens, over zijn buitenplaats Hofwijck in Voorburg. De tuin van Hofwijck
werd in Hollands-classicistische stijl aangelegd, in de
vorm en verhoudingen van het menselijk lichaam. In
het gedicht Hofwijck wordt de lezer rondgeleid over
het buiten. De dichter wil ‘singen wat ick poot, en rijmen wat ick bouw, / Eer dese keel verschorr’, eer deze

Penn verouw. / ’K wil Hofwick, als het is, ’k wil Hofwijck
als ’t sal wesen, / Den vreemdeling doen sien, den Hollander doen lesen.’ Maar dat poten en bouwen moet
niet letterlijk worden opgevat: anders dan in de klassieke voorbeelden van Horatius en Vergilius werkte de
landheer niet zelf in de tuin. Zijn buiten gebruikte hij
om rust te zoeken, na te denken of te mediteren en in
gesprek te gaan met vrienden. Hofwijck is een belangrijk gedicht in het genre landlevenliteratuur, compleet
met lessen en uitwijdingen voor de lezer en veel citaten uit de klassieken en de Bijbel.
Ook onder anderen de dichters Jacob Cats en Jacob
Westerbaen schreven hofdichten over hun tuinen,
maar die verschenen, net als het hofdicht van Huygens,
na de dood van Hooft. En Hooft zelf? Helaas heeft hij
geen hofdicht nagelaten, wel brieven met beschrijvingen van wat er bloeide en groeide in zijn tuinen, zoals
zijn geliefde pruimenbomen met de ‘rijpe geeltjes met
haeren waes’en de ‘blaeuwe van Damsco’.
Conclusie
Terug naar het tuinhuisje van Hooft: was het een
‘speelhuis’, lustprieel of een belvedère? Het antwoord ligt besloten in het karakter van de tuinen
van Hooft. Anders dan de buitens van een aantal van
zijn vrienden, waren de tuinen van het Muiderslot
vooral gebruikstuinen, met groenten en kruiden
voor de keuken en andere doeleinden. Hooft heeft
waarschijnlijk nooit de bedoeling gehad een tuin
als lusthof en statussymbool aan te leggen, ondanks zijn grote interesse voor de renaissancetuinen
en de landlevenliteratuur. Het Muiderslot was zijn
dienstwoning, bovendien met een militaire functie. Daar pasten geen idyllische tuinen bij, evenmin
een ‘speelhuis’, lustprieel of belvedère. Zijn ‘toorentjen’ zal er wel gestaan hebben, waarschijnlijk in de
vorm van een eenvoudige, dichte koepel. Hij kon zich
er terugtrekken met zijn boeken en schrijfwerk: een
schrijvershuisje. De vermoedelijke plaats was ergens
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in de boomgaard achter en opzij van het Slot. Waar
precies blijft onbekend. Bij de reconstructie van de
kruiden- en groentetuinen en pruimenboomgaard
in respectievelijk 1984 (en 2015), 1996 en 2006 is bewust niet gekozen voor het plaatsen van een tuinpaviljoen, zoals men in de jaren ’50 van de vorige eeuw
wel voorstond. Hortulanus Henk Boers vond dat niet
correct. Er zijn daarvoor geen concrete aanwijzingen
genoeg, en ook op een schilderij uit 1630 van Arent
Arentsz van de achterzijde van het Muiderslot komt
het tuinpaviljoentje niet voor. Dus de conclusie luidt:

Hooft had waarschijnlijk wel een schrijvershuisje,
maar waar het precies stond en hoe het eruitzag,
blijft in nevelen gehuld.
Voor de tentoonstelling ‘Hooft, Prins der Poëten - De
man, de prijs, de straat’ kan de bezoeker op zoek gaan
in de tuinen naar een tijdelijk schrijvershuisje van
Hooft in een bijzondere, eigentijdse vormgeving. Of
is het stiekem toch ook een lustprieel?
Met dank aan Henk Boers, hortulanus van het Muiderslot
en Hofwijck.

Het ontwerp voor het tijdelijke schrijvershuisje van Pieter Hooft, gemaakt door Dolf en Jan-Willem van Elten (2015).
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Fragment van kaart uit Blaeus grooten atlas, oft, Wereltbeschryving, in welcke ‘t aertryck, de zee, en hemel, wordt
vertoont en beschreven (1655), met daarop aangegeven
de rondreis van Hooft in zijn jonge jaren. Hij vertrok uit
Amsterdam naar La Rochelle, vervolgens naar Parijs,
Venetië, Rome, Napels, Florence, en via Duitsland terug naar
Amsterdam. Collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht.

12
3

47

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amsterdam
La Rochelle
Parijs
Marseille
Genua
Venetië
Rome
Napels
Florence
Augsburg
Delfzijl
Groningen

Amoene van Haersolte
Arthur van Schendel
A.M. Hammacher
Gerrit Achterberg
S. Vestdijk
E.J. Dijksterhuis
J.C. Bloem
F. Bordewijk
L.J. Rogier
A. Roland Holst
Anna Blaman
Pieter Geyl
Pierre Kemp
niet toegekend
Victor E. van Vriesland
H.W.J.M. Keuls
Theun de Vries
F.G.L. van der Meer
Leo Vroman
niet toegekend
Anton van Duinkerken
Lucebert
Gerard Kornelis
van het Reve
1969 niet toegekend
1970 Gerrit Kouwenaar
1971 Willem Frederik
Hermans - niet aanvaard
1947
1947
1948
1949
1950
1951
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1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
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1973
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1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Abel J. Herzberg
2000 Eva Gerlach
Hendrik de Vries
2001 Gerrit Krol
S. Carmiggelt
2002 S. Dresden
Rudy Kousbroek
2003 H.H. ter Balkt
Remco Campert
2004 Cees Nooteboom
Harry Mulisch
2005 F.L. Bastet
Cornelis Verhoeven
2006 H.C. ten Berge
Ida G.M. Gerhardt
2007 J.M.A. Biesheuvel
Willem Brakman
2008 Abram de Swaan
Karel van het Reve
2009 Hans Verhagen
M. Vasalis
2010 Charlotte Mutsaers
Hella S. Haasse
2011 H.J.A. Hofland
niet toegekend
2012 Tonnus Oosterhoff
niet toegekend
2013 A.F.Th. van der
niet toegekend
Heijden
Hugo Brandt Corstius
2014 Willem Jan Otten
Rutger Kopland
2015 Anneke Brassinga
Jan Wolkers - niet aanvaard 		
Kees Fens
		
Elisabeth Eybers
Anton Koolhaas
Gerrit Komrij
J. Bernlef
A. Alberts
K. Schippers
Judith Herzberg
F.B. Hotz
Arthur Lehning

Dit herdenkingsbord, met alle winnaars van de P.C. Hooft-prijs, was oorspronkelijk een
rouwbord voor Nicolaes van Driel (overleden op 7 September 1697), afkomstig uit de
dorpskerk van Poortugaal. Bij de restauratie is het wapenschild van Van Driel vervangen
door het familiewapen van P.C. Hooft, overeenkomstig de 17e-eeuwse herdenkingsborden
van P.C. Hooft en Leonora Hellemans in de St. Nicolaaskerk te Muiden.
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4

DE WAVE VOOR EEN P.C. HOOFT-PRIJSWINNAAR - EEN GESCHIEDENIS VAN DE
PC HOOFT-PRIJS
Aad Meinderts

Een ministerie, een kasteel, een schouwburg, een stadhuis, een middelbare school, een museum, bij de schrijver
thuis… De 63 schrijvers die in de periode 1947-2015 bekroond werden met de P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde,
stonden niet allemaal op hetzelfde stukje grond toen hun de belangrijkste literaire prijs van Nederland werd
overhandigd. Maar nu al bijna dertig jaar is de vaste locatie het Letterkundig Museum in Den Haag. Daarvóór gaf
doorgaans het majestueuze Muiderslot, waar de geest van
zijn beroemdste bewoner P.C. Hooft (1581-1647) nog altijd
rondwaart, onderdak aan de feestelijke uitreiking van de
P.C. Hooft-prijs.
Hella Haasse nam in 1984 als laatste schrijver in het Muiderslot de prijs in ontvangst, tevens de laatste P.C. Hooftprijs die van staatswege werd toegekend. Juist voor een
historisch georiënteerd schrijver als Hella Haasse, die drie
jaar eerder een beknopte biografie over P.C. Hooft had geschreven, Het licht der schitterende dagen, was het bijzonder de hoogste literaire onderscheiding te krijgen in het
‘Hoge Huys’, zo schitterend gelegen ‘op de oostelijke oever
van de Vecht, aan de zeezijde van het stadje Muiden’. In
totaal werd de prijs 22 maal in het Muiderslot uitgereikt,
aan dichters en schrijvers als Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1984 aan de schrijfster Hella Haasse
F. Bordewijk, Karel van het Reve en M. Vasalis.
in het Muiderslot. (ANP Archief.)
Oeuvre
Vlak na de Tweede Wereldoorlog wilde de overheid de kunsten stimuleren. Om de
literatuur in het brandpunt van de belangstelling te krijgen, werd als instrument
daarvoor de instelling van een staatsprijs voor letterkunde gekozen. Deze prijs werd
vernoemd naar P.C. Hooft en ingesteld in 1947, het jaar waarin diens driehondertste sterfjaar werd herdacht. Dr. N.A. Vroom, hoofd van de afdeling Kunsten van het
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW)gaf de toenmalige
minister dr. Jos J. Gielen in overweging de staatsprijs voor literatuur naar Hooft te
vernoemen, met als argumentatie dat onze grootste renaissancedichter naast toneel uitblonk in drie literaire genres: poëzie, verhalend en beschouwend proza.
Tot op de dag van vandaag wordt de P.C. Hooft-prijs afwisselend toegekend in
één van de drie hierboven genoemde genres. Aanvankelijk was de prijs bedoeld
Ter gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van P.C. Hooft op 16 maart 1981 publiceerde
Hella S. Haasse Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft. De presentatie vond plaats
op het Muiderslot.
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ter bekroning van eén bepaald boek. In 1954 ging de
prijs zelfs naar slechts drie hoofdstukken, geschreven
door L.J. Rogier voor zijn boek In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (de hoofdstukken I, II en
IV). Vanaf 1956, het jaar waarin Anna Blaman werd bekroond, wordt de prijs toegekend voor een oeuvre.

Tweede Kamer om alsnog de prijs aan hem toe te wijzen, haalde het niet. Een rel was geboren. De literaire
wereld veroordeelde vrijwel unaniem de weigering en
de kranten barsten uit hun voegen van verontwaardiging over de door de regering aan de dag gelegde kortzichtigheid. De jury voor de P.C. Hooft-prijs 1985 legde
als reactie op Brinkmans weigering haar werk neer.
Jurywerk voor de ‘weigerminister’ was sindsdien besmet, wat overigens volgens het NRC Handelsblad van
28 februari 1985 niet verhinderde - zij het tevergeefs dat de vereniging van protestants-christelijke schrijvers
Schrijvenderwijs zich gaarne bereid verklaarde leden te
leveren voor een nieuwe jury.

Anna Blaman ontvangt in het Muiderslot de P.C. Hooft-prijs 1956
uit handen van staatssecretaris H.J. Reinink, collectie Letterkundig
Museum Den Haag.

Weigerminister
Tot en met 1983 was de P.C. Hooft-prijs een staatsprijs.
Een onafhankelijke jury van veelal vijf en soms zeven
leden, droeg een kandidaat voor bij de minister, die vervolgens de voordracht bekrachtigde. Totdat het misging, bij de P.C. Hooft-prijs voor Hugo Brandt Corstius.
De schrijver werd voorgedragen, maar de verantwoordelijke minister, mr. drs. L.C. Brinkman, weigerde de
prijs aan Brandt Corstius toe te kennen. Als argument
voor zijn weigering liet Brinkman in een brief aan de
jury weten: ‘Nu de heer Brandt Corstius het kwetsen
tot instrument heeft gemaakt, en dit, mede blijkens
de motivering van de jury, integrerend bestanddeel is
van zijn literaire kwaliteiten, is het kabinet tot oordeel
gekomen, dat deze daardoor omstreden literatuur niet
met een staatsprijs, als blijk van waardering van overheidswege, mag worden gehonoreerd.’ Een motie in de

Karikatuur door Niek Otten naar aanleiding van de commotie rond
de P.C. Hooft-prijs aan Brandt Corstius.

De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde dreigde te worden
opgeheven. Een initiatief, waarvan Anton Korteweg,
Hugo Verdaasdonk en Rienk Visser de drijvende krachten waren, heeft de prijs echter van de ondergang
gered. Met Brinkman werd overeengekomen dat een
particuliere stichting – geheel gefinancierd door het
ministerie – in het vervolg de verantwoordelijkheid
voor de toekenning zou nemen. Het staatskarakter
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verdween daarmee, maar de prijs werd wel behouden.
De initiatiefnemers hebben er nooit een geheim van
gemaakt dat Brandt Corstius de eerste zou zijn die de
vernieuwde prijs zou krijgen. Brinkman stemde daarmee in, hoewel formeel zijn instemming niet langer
nodig was, de subsidie van zijn departement des te
meer en die kwam er.
In de reglementen werd opgenomen dat bij uitzondering de P.C. Hooft-prijs direct door het bestuur van de
nieuwe stichting kon worden toegekend, zonder tussenkomst dus van een jury. Dat maakte de weg vrij
voor Brandt Corstius, van wie men hoopte dat hij de ‘in
tweede instantie prijs’ zou aanvaarden. Dat deed hij.
En zo namen Raoul Chapkis, Drs. G. van Buren, Victor
Baarn, Jan Eter, Piet Grijs, Battus en Dolf Cohen – of

met welke andere pseudoniemen Brandt Corstius zich
tooide – in het Letterkundig Museum de P.C. Hooftprijs 1987 voor beschouwend proza in ontvangst uit
handen van S. Dresden, voorzitter van het P.C. Hooftbestuur. Minister Brinkman was bij de uitreiking niet
aanwezig. Zijn agenda liet dat helaas niet toe, zo berichtte het ministerie.
De hele affaire heeft ertoe geleid dat het werk van
Brandt Corstius nog meer in de belangstelling is gekomen dan wanneer de P.C. Hooft-prijs in eerste instantie
aan hem zou zijn toegekend. Bovendien was het geldbedrag behorend bij de prijs inmiddels verhoogd van
10.000 gulden naar 25.000 gulden, wat Brandt Corstius niet zonder enig plezier constateerde.

Er zullen niet veel achtjarige kinderen zijn die de Nederlandsche Historiën ter hand pakken, maar Hugo Brandt Corstius deed het wel als kind!
En hij bleef gefascineerd door de uitgebreide woordenschat van Hooft, ‘door een genie geschreven’. (NRC Handelsblad, 13-7-2007.)
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Hoefijzer
De eerste maal werd de (gedeelde) P.C. Hooft-prijs uitgereikt op het ministerie. Amoene van Haersolte en Arthur
van Schendel werd de prijs toegekend, eerstgenoemde
voor haar verhalenbundel Sophia in de Koestraat en
Van Schendel voor zijn postuum verschenen roman Het
oude huis. Amoene van Haersolte was door ziekte afwezig. Haar man, baron Van Haersolte en dochter waren
haar plaatsvervangers en de weduwe van Van Schendel
nam de prijs voor haar man in ontvangst. Twee van de
juryleden hebben hun weinig warme herinneringen
aan deze eerste uitreiking geboekstaafd. Garmt Stuiveling ergerde zich groen en geel aan de toespraak die
juryvoorzitter Dirk Coster hield, een speech ‘van een zo
byzantijnse onderdanigheid en een zo onverteerbare
rhetoriek, dat ik er vandaag nog misselijk van kan worden’. Coster op zijn beurt herinnerde zich: ‘Wij zaten op
stoelen in hoefijzervorm voor het bureau van de Minister, dronken gehoorzaam een kop koffie, konden alleen
onze buurman bereiken, zodat het gesprek in een minimum van tijd angstwekkend begon te kwijnen, waarop
de Minister ijlings de zwijgende zitting ophief.’

De P.C. Hooft-prijs is vaker op het ministerie overhandigd. Bijvoorbeeld in 1968 aan Lucebert, die een
uitreiking in kleine kring en zonder poespas wenste.
Hopelijk bleef hem een zwijgend, koffiedrinkend
hoefijzer bespaard.
Ridderzaal
S. Vestdijk was de eerste auteur die de P.C. Hooft-prijs
‘onder het licht van 54 kaarsen in koperen kandelaars en
lichtkronen’ in de Ridderzaal van het Muiderslot kreeg
uitgereikt, in 1951. De gelauwerde schrijver werd als het
ware opgenomen in de ‘Muiderkring’. Al is deze kring een
romantisch, negentiende-eeuws concept, P.C. Hooft ontving op het Muiderslot in de zeventiende eeuw tijdens
de zomermaanden wel degelijk vele beroemde gasten
als Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Maria
Tesselschade Visscher en Caspar Barlaeus. Er werd gedeclameerd, gemusiceerd en gediscussieerd, maar ook
gedineerd en gelogeerd.
In 1953 werd de prijs in het Muiderslot aan J.C. Bloem uitgereikt. Hij liep ‘huiswaarts reizende’ naar de bushalte
en werd aangereden. Kees Fens heeft deze gebeurtenis
van een treffend commentaar
voorzien: ‘De wereld heeft zich
nooit aan J.C. Bloem aangepast,
wat hij raadselachtig vond.’
Lang niet iedere auteur kreeg
de prijs in het Muiderslot overhandigd. S. Carmiggelt (1977),
In 2013 werd een ‘nieuwe Muiderkring’
gevormd, met de elf prominentste Nederlandse dichters en schrijvers van
dat moment. Ingeborg van der Enden
maakte een assemblage van dit gezelschap, met de Ridderzaal, de ontmoetingsplek van de vriendenkring van
Hooft, als achtergrond. In de negentiende eeuw werd deze vriendenkring
de ‘Muiderkring’ genoemd. Collectie
Rijksmuseum Muiderslot.
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Harry Mulisch (1978), Remco Campert (1979) en Cornelis Verhoeven
(1980) bijvoorbeeld werden gefêteerd in respectievelijk de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, de Stadsschouwburg in Amsterdam,
het stadhuis van Rotterdam en het Jeroen Bosch-college in Den
Bosch, waaraan Verhoeven bijna een kwart eeuw als leraar verbonden was.
In 1980 nam Ida G.M. Gerhardt de P.C. Hooftprijs 1979 in ontvangst
in de directiekamer van het Letterkundig Museum, toen nog gevestigd in de Haagse Juffrouw Idastraat. Een toepasselijkere straatnaam voor de laureate is overigens nauwelijks denkbaar. Net als
Lucebert had Ida Gerhardt geen trek in gedoe.
Met de grootst mogelijke moeite had Anton Korteweg, destijds
directeur van het Letterkundig Museum, het bij Ida Gerhardt voor
elkaar gekregen dat er een fotograaf bij de plechtigheid aanwezig
mocht zijn. De man kon kennelijk de druk niet aan, want thuisgekomen bemerkte hij dat hij vergeten was een rolletje in zijn camera
te doen. De laureaat kreeg zo alsnog haar zin en haar gedroomde
uitreiking. Het was niet gezien, het was onopgemerkt gebleven.
Olympus
De P.C. Hooft-prijs-nieuwe-stijl wordt traditioneel op of
omstreeks 21 mei (de sterfdag van P.C. Hooft) in het Letterkundig
Museum te Den Haag uitgereikt. De uitreiking heeft aldaar
tot 2016 inmiddels 23 maal plaatsgevonden. De Ridderzaal
van het Muiderslot kon het grote aantal belangstellenden
niet meer herbergen. Het bestuur van de Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde die de prijs naar Den Haag verplaatste,
zag bovendien in het museum de locatie waar literatuur
alom tegenwoordig is. In de depots van het museum sluimert
de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dank zij vijf
strekkende kilometer documenten en objecten van 7.000
auteurs, waaronder 1,8 miljoen schrijversbrieven, 250.000
handschriften, 65.000 foto’s en 2.800 geschilderde en getekende
schrijversportretten. De P.C. Hooft-laureaat staat bij de uitreiking
als het ware op deze ‘Olympus van schrijversarchieven’ en ziet
zich omringd door collega’s uit heden en verleden, dank zij de
Nationale Schrijversgalerij van het museum. Ten slotte vormt
de indrukwekkende wandschildering van Lucebert, de grootste
en meest literaire die hij ooit schilderde, een toepasselijk en
kleurrijk decor. Lucebert maakte hem speciaal voor de ruimte
waar de receptie plaatsvindt die volgt op de officiële uitreiking.
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A.F. Th. van der Heijden spreekt zijn dankwoord uit voor de
P.C. Hooft-prijs 2013, collectie Letterkundig Museum Den
Haag. (Foto: Mylène Siegers. Den Haag.)

Anneke Brassinga heeft zojuist de P.C. Hooft-prijs 2015 in
ontvangst genomen, collectie Letterkundig Museum Den
Haag. (Foto: Mylène Siegers. Den Haag.)

Salle des fêtes
Drie keer werd de P.C. Hooft-prijs bij een laureaat thuisbezorgd. De eerste maal gebeurde dat in 1959, toen de
poëzie van Pierre Kemp werd bekroond. De dichter uit
Maastricht kon niet reizen vanwege een toenemende
oogziekte.
F.B. Hotz’ gezondheid liet eveneens te wensen over,
daarnaast was hij publieksschuw. Hij gaf er de voorkeur
aan dat in 1998 een vertegenwoordiging van jury en
bestuur naar zijn woonplaats Oegstgeest afreisde.
Ik was toen ambtelijk secretaris en arriveerde veel te laat.
Kees Fens, die als bestuursvoorzitter de prijs aan Hotz
overhandigde, herinnerde zich: ‘Bij de merkwaardigste
uitreiking uit de geschiedenis, die van de Hooftprijs, die
aan F.B. Hotz, leek hij [de secretaris] voor het eerst te falen.
Met enkelen zaten wij in het werkkamertje van Hotz wat
te praten, te zwijgen en te wachten. Zonder de secretaris
was geen begin en dus ook geen einde mogelijk. Drie
kwartier te laat kwam de secretaris binnen. De orde in
de wereld keerde terug. Na een half uur kwam er door
de aanwezigheid van de secretaris een einde aan de
zwaarste middag uit het leven van F.B. Hotz.’
Voor de bekroning van het beschouwend proza van de
toen bijna honderdjarige Arthur Lehning (1999) moest
een reis naar een plaatsje in Midden-Frankrijk ondernomen worden. Juryvoorzitter Martin Reints, redacteur Wil
Hansen namens de uitgeverij en ik als secretaris reden
naar Frankrijk. De uitreiking vond plaats in de tuin van
Lehnings huis met een aantal dorpelingen en overgekomen Nederlanders. De burgemeester, met een brede
sjerp op zijn buik, sprak de laureaat toe. Aangrijpend was
het om te zien dat Lehnings vrouw, Toke van Helmond,
regelmatig de vraag van haar man moest beantwoorden wat al die mensen toch in zijn tuin deden. ‘Arturo,
je hebt de P.C. Hooft-prijs gekregen.’ ‘O! Maar dat is heel
interessant’, reageerde hij telkens weer.
Toen bleek dat Lehning nog nooit iets van P.C. Hooft gelezen had - althans dat beweerde hij - hief Wil Hansen uit
het hoofd spontaan een sonnet van Hooft aan: ‘Gezwinde Grijsaard die op wakk’re wieken…’. Die avond vond in
de locale Salle des fêtes - fel verlicht door TL-balken - voor
het gehele dorp en de Nederlanders een etentje plaats.

De Franse burgemeester houdt een toespraak voor Arthur Lehning
ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 1999 aan
Arthur Lehning ten huize van de auteur te Lys Saint Georges, collectie
Letterkundig Museum Den Haag. (Foto: Gustaaf Begas.)

Geld
Het belastingvrije geldbedrag dat bij de P.C. Hooftprijs hoort, is nu 60.000 euro en heeft er 57 jaar over
gedaan om vanaf 2.500 gulden tot deze hoogte te
stijgen. In 1992 stond de teller op 75.000 gulden;
bovendien werd vanaf dat jaar een extra bedrag
(50.000 gulden) beschikbaar gesteld voor een
‘specifiek doel dat verband houdt met het bekroonde
werk’. Dat doel - te bepalen door de laureaat zelf
- was vaak de uitgave van een boek. Zo verscheen
bijvoorbeeld van de bekroonde Gerrit Komrij Alle
gedichten tot gisteren (1994).
In 2004 werd het extra bedrag beschikbaar gesteld
aan de laueraat ter vrije besteding, waardoor het
bedrag op 60.000 euro kwam. Men vond het bij
nader inzien toch wat betuttelend om een deel van
het bedrag ‘nuttig’ te laten besteden.
Als het over geld en de P.C. Hooft-prijs gaat, dan
kan een bijzonder voorval niet onbesproken blijven.
Willem Frederik Hermans heeft de hem toegekende
P.C. Hooft-prijs 1971 geweigerd. Kees Fens beschreef
het voorval als volgt: ‘Op grond van een mislezing of
misleidende wijze van typen (hem overkwam altijd
wat hijzelf had beschreven) heeft hij de prijs eerst

54

nog aangenomen. Maar het bedrag bleek fl 8000,- en
niet fl 18.000,- te zijn. Toen liet hij het afweten. Voor
tienduizend gulden liet hij zich kennen of niet kennen.’
Aan de minister schreef Hermans een geestige brief:
‘Excellentie, Het culturele leven is vol gevaren en niet
gemakkelijk. Niet alleen is het voor een typist niet
gemakkelijk geen tikfouten te maken, blijkbaar is het
zelfs voor een minister niet gemakkelijk altijd precies
te weten wat hij ondertekent. Men kan nauwelijks
verwachten dat een schrijver zich bijzonder vereerd
zal voelen wanneer hij bekroond wordt door een
minister wiens handtekening van de ene dag op
de andere f 10.000 in waarde daalt. Ik heb daarom
besloten geen prijs te aanvaarden.’
Overigens heeft ook Jan Wolkers in 1989 de P.C. Hooftprijs geweigerd, omdat hij het literaire wereldje
wantrouwde en vond dat de prijs veel te laat kwam.
Kees Fens gaf aan Wolkers’ motivatie een wat andere
draai: ‘Een van zijn motiveringen was, dat je nooit
weet wie de prijs het jaar daarop zal krijgen. Wie
weet, welk mini-talent. De volgende was ik.’

Harpspel
De programma’s waarvan de uitreiking onderdeel uitmaakte, waren in het Muiderslot meestal klassiek van
aard. In krantenverslagen valt regelmatig het woord
‘plechtig’. Maar verre van plechtig werden de kussen
door de pers beschouwd die Gerard Reve minister Klompé gaf toen hij de P.C. Hooft-prijs 1968 in Muiden uitgereikt kreeg. Nog geruchtmakender dan de beroemdste
kussen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis zou
Reve’s intocht in Muiden geweest zijn als hij gedaan
zou hebben wat hij van plan geweest schijnt te zijn. De
Volksschrijver overwoog op een muisgrijze ezel naar
het stadje af te reizen.
De uitreiking aan Reve was een uitzondering,
doorgaans waren de uitreikingen in het Muiderslot
inderdaad plechtig. Toen bijvoorbeeld Theun de Vries
de P.C. Hooft-prijs 1962 in ontvangst nam, luisterde
Gerard Kornelis van het Reve kust Marga Klompe bij de uitreiking van
de P.C. Hooft-prijs in 1968. (Foto: Spaarnestadphoto.)

Beeltenis
Naast een geldbedrag en een oorkonde bestaat
de P.C. Hooft-prijs tegenwoordig uit een bronzen
buste (van Hooft), gemaakt door Frits Sieger jr. Het
is een verkleinde versie van het originele beeld van
Hooft dat vervaardigd werd door diens vader, Frits
Sieger sr. Het origineel werd ter gelegenheid van
het driehonderdste sterfjaar van P.C. Hooft in 1947
geplaatst in Amsterdam, aan de Stadhouderskade/
hoek Jan Luijkenstraat.
De eerste jaren ging de prijs gepaard met een
penning die later vervangen werd door een hanger
aan een ketting, ontworpen door Eric Claus. Uiteraard
werden penning en hanger gesierd door de beeltenis
van de drost van Muiden.
De oorkonde die bij de prijs hoort, werd in de loop der
jaren door verschillende typografen en ontwerpers
ontworpen, onder wie: Swip Stolk, Gerrit Noordzij
(1987 t/m 2011) en Peter Verheul (2012-heden).
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Vroeger ontving de laureaat een penning bij de P.C. Hooft-prijs, ontworpen
door Erik Claus. Particuliere collectie.

Onthulling van de buste van P.C. Hooft, door Anette Sieger, aan de Stadhouderskade te Amsterdam (1947).
Dit beeld van Frits Sieger sr. diende voor zijn zoon als inspiratie voor het ontwerp van de P.C. Hooft-prijs.

hij in de Ridderzaal naar een trio: Dirk Alma (fluit), Herman Wiegmans (altviool) en
Dick Visser (gitaar). Bij de uitreiking aan Anton van Duinkerken in 1967 zong Marie
Cécile Moerdijk enkele liederen van Anton van Duinkerken, op muziek van onder
andere Hendrik Andriessen en haarzelf; ze werd op de vleugel begeleid door Carlos
Moerdijk. Over de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1963 aan F.G.L. van der Meer stond
de volgende dag in de Volkskrant te lezen: ‘Deze plechtige prijsuitreiking werd omlijst
door fraai harpspel van mevrouw Phia Berghout. De voordrachtskunstenaar Jaap van
Donselaar las de legende van Kleobis en Biton van prof. Van der Meer voor.’
Juryrapport en dankwoord maakten in het Muiderslot uiteraard vast onderdeel uit
van het programma, wat ook in het Letterkundig Museum tot op de dag van vandaag
het geval is. Het dankwoord van de schrijver was en is steevast het hoogtepunt van
het programma. A.F.Th. van der Heijden bedankte in 2013 de Nederlandse taal, ‘als
een veldheer zijn paard’.
Frits Sieger jr., borstbeeld van P.C.
Hooft, behorend bij de P.C. Hooftprijs., collectie Letterkundig Museum
Den Haag.

P.C. Head&Shoulders-prijs
De uitreikingen in het Letterkundig Museum zijn meestal wat diverser en wat losser
van aard dan die in het Muiderslot plaatsvonden, wat eerder een kwestie is van de
veranderde tijdgeest dan van locatie. Jazz is populair bij de laureaten, die zelf de
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feestredenaar en het intermezzo mogen kiezen. Ernst
Reijseger trad al drie maal op bij uitreikingen in het
Letterkundig Museum; hij kan bijna de ‘hofmuzikant’
van schrijvend Nederland genoemd worden. Kees
Fens koos bijvoorbeeld voor de liedjeszanger Joop
Visser (1990), Eva Gerlach voor vertoning van
videofragmenten van fotograaf en videokunstenaar
Vojta Dukát, gemaakt in de Oekraïne (2000).
Spraakmakend was het optreden van Kees van Kooten
en Wim de Bie, gevraagd door Gerrit Komrij (1993). Zij
presenteerden zich als Partybureau Jacobse en Van Es
en lieten Gerrit Komrij verdwijnen in een kist, om hem
vervolgens weer tevoorschijn te toveren. Het partybureau kondigde aan alle literaire prijzen te gaan commercialiseren: naast de AKO-prijs komt een Bako-prijs
van de Hubo voor het beste doe-het-zelf-boek en de P.C.
Hooftprijs wordt gewijzigd in de P.C. Head&Shouldersprijs voor de best gekapte schrijver van Nederland. Die
laatste opmerking van de Haagse vrije jongens was
een knipoog naar Harry Mulisch die kort daarvoor de
AKO Literatuurprijs was misgelopen.
Sport
Het winnen van de P.C. Hooft-prijs
is volgens de inmiddels overleden
literatuursocioloog Hugo Verdaasdonk, oud-bestuurslid van de P.C.
Hooft-stichting, niet zonder meer de
bezegeling van een eminent literair
oeuvre. ‘Een juryrapport geeft nooit
inzicht in de redenen waarom een
specifieke kandidaat is gekozen en
andere kandidaten zijn afgevallen.’ In
een vernuftige verhandeling poogt hij
aan te tonen dat de toekenning van de
prijs der prijzen tot op zekere hoogte
te voorspellen is. Als dat juist is kun je
je afvragen waarom journalisten er
vrijwel nooit in slagen de laureaat te
detecteren vóór de bekendmaking.
‘Moeten ze mijn stuk eerst wel
lezen’, zou Verdaasdonk met een

grijns op zijn gezicht gezegd kunnen hebben.
Als een journalist toch de gok zou willen nemen dan
doet hij er goed aan een man te kiezen. Onder de 63 P.C.
Hooft-prijswinnaars bevinden zich immers 53 mannen
tegen 10 vrouwen. En in de categorie beschouwend
proza kreeg zelfs nog nooit een vrouw de prijs toegekend.
Ik gebruikte hierboven de term ‘winnen’, die eerder bij
sport dan bij literatuur op zijn plaats is. Wat misschien
jammer is, maar wel de verklaring vormt waarom een
minister en de minister-president op de eretribune
juichen als het Nederlands elftal scoort en doorgaans
schitteren door afwezigheid bij de uitreiking van de
P.C. Hooft-prijs.
De wave en wat ministerieel gehos voor een P.C. Hooftprijswinnaar. Zou mooi zijn.
Met dank aan Aad van Tongeren van de directie Media
en Creatieve Industrie van het ministerie van OCW.
Kees van Kooten en Wim de Bie als Jacobse en Van Es in een act met
Gerrit Komrij bij de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 1993, collectie
Letterkundig Museum Den Haag. (Foto: Hendriksen-Valk.)
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aar zal je me vinden

Je zal me vinden
Je zal me vinden bij de groene bladeren
Bij de groene bladeren aan de korte takjes
De korte takjes dicht aan de grond
Bij de grond waar alles groeit
Waar alles bij elkaar komt
Waar rode lieveheersbeestjes zijn
Waar de beestjes diep in de koude
Ruwe aarde leven
Je zal me vinden bij de groene groententuin
Daar zullen de stengels van de goudsbloemen
En kattekruid hoog in de lucht
Samen met de wind mee zweven
Je zal me vinden daar waar de nachtegalen
Hun zachte en rustvolle gezang laten horen
Daar waar je ogen geen rust krijgen
In elk ooghoek beweegt er een mier
Een muis, een vlieg en misschien zelfs een vogel
Daar waar de dikke stammen met de grote takken
Rode grote appels bevatten
Daar waar je dit alles vindt, zul je mij vinden
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EEN GLOEDNIEUWE PRIJS: HET HOOFTJUWEEL!
Ida Schuurman

Ter gelegenheid van het themajaar ‘Schrijvershuis
Hooft’ op het Muiderslot boog een jury zich over de
winnaars van dertien jaar Kasteeljuweel, de jaarlijkse
poëziewedstrijd voor jongeren. Voor dit project werkt
het Muiderslot samen met de School der Poëzie. Ieder
jaar laten zo’n vierhonderd jongeren zich inspireren
door het leven en werk van Pieter Hooft. Dat zijn nagedachtenis nog springlevend is, bewijzen de vele prachtige gedichten die zij schrijven. Gedichten over de tuinen, beelden, bepaalde plekken buiten of binnen, of bij
fotobeelden op de tentoonstelling ‘Zinnebeeld, minnebeeld, fotobeeld’: zij verrassen, ontroeren en prikkelen.
Regels als: ‘De wind waait door grassprieten / Duizend
wensen in één mens’ of: ‘mijn oor hangt om de nek van
een 4-jarig meisje / mijn vinger zit saai in een juwelierskast’ vragen meteen om aandacht.
Gedichten schrijven zet jongeren aan tot creativiteit,
gevoeligheid en scherpheid. Vaak zijn zij verbaasd over
wat zij zelf geschreven hebben. Ieder jaar staan er zo’n
veertig finalisten in de statige Ridderzaal van het Muiderslot om hun gedicht voor te dragen voor publiek.
Op deze plek, waar ooit Hooft en zijn vrienden hun li-

teraire bijeenkomsten hadden, komt alles samen. In de
gedichten klinken de flarden van een ver verleden, getrokken naar het heden. Vanaf een groot schilderij aan
de achterwand van de Ridderzaal kijken Hooft en zijn
vrienden toe. Wat zouden ze gevonden hebben van:
Ik zie een gat in het verleden
vol met geschiedenis
Daar kan ik gerust mijn hand in steken
Dan heb ik een handvol geschiedenis
zonder dat ik weet wie wat allemaal
heeft meegemaakt
De voetstappen en vingerafdrukken
van mensen en niet wetende
of die ooit teruggevonden worden
Een man met een hoop geschiedenis
Als er één ding iets anders was gegaan
was het nu nooit nu geweest
1e prijs 2015: Eski Born van IKVO, Amsterdam.

Dit gedicht laat een originele beeldspraak zien, waarbij
tijd en geschiedenis net even gekanteld worden. Om te
eindigen in een duizelingwekkende regel.
Dertien jaar Kasteeljuweel, dertien eerste-prijswinnaars; kies daar maar eens de allerbeste uit. Die winnaar
van de winnaars ontving uit handen van de P.C. Hooftprijswinnaar 2015, de dichter en jurylid Anneke Brassinga, het gloednieuwe ‘Hooftjuweel’. Dit gebeurde bij de
feestelijke opening van de tentoonstelling ‘P.C. Hooft,
Prins der Poëten - De man, de prijs, de straat’.
Schetsontwerp van de nieuwe juniorprijs, het Hooftjuweel.
(Studio Jesse, 2015.)

Links het winnende gedicht van Kasteeljuweel 2003-2015, geschreven door Irshaad Kaijoem in 2010, als toenmalige leerling van SG Reigersbos
in Amsterdam. De jury noemt het ‘een gedicht dat met een rijkdom aan klanken en beelden leest als een soort bezwering, het gaat maar

door.’ Dit gedicht won in 2010 de eerste prijs, en in 2015 het eerste Hooftjuweel. De jury bestond uit Anneke Brassinga (dichter, winnaar P.C.
Hooft-prijs 2015), Ida Schuurman (educatie Muiderslot) en Ilonka Verdurmen (artistiek leider School der Poëzie, voorzitter).

59

Het jufferboekje van Elisabeth Reid moet een kostbaar liefdescadeau zijn geweest. Het werd gebonden in een rood fluwelen band met haar
naam erop geborduurd in zilverdraad. Aan de bundel werden in handschrift minnedichten en minneliederen toegevoegd.
Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
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ZINNEBEELD, MINNEBEELD, FOTOBEELD - DE EMBLEMATA AMATORIA VAN P.C. HOOFT
Sabine Waasdorp

De Emblemata Amatoria, ofwel liefdesemblematiek, is een typisch Nederlands genre: in de periode tussen 1600
en 1618 stortten beroemde literaire figuren zoals Pieter Corneliszoon Hooft, Bredero en Jacob Cats zich op deze
unieke combinatie van woord- en beeldelementen met de bloei van het emblematagenre tot gevolg. Een embleem
bestaat uit een motto (opschrift), een pictura (afbeelding) en een subscriptio (onderschrift). De betekenis van het
geheel wordt bepaald door de combinatie van deze drie onderdelen. De eerste liefdesembleembundel kan toegeschreven worden aan Daniel Heinsius, die in 1601 het boekje Quaeris quid sit amor publiceerde. Op zijn werk
volgden al snel andere publicaties, waaronder de Emblemata Amatoria van P.C. Hooft (1611).
Cupido is onmisbaar in de liefdesemblemen, die keer
op keer met een knipoog aan de lezer uitlegt hoe het
toch allemaal zit met die kwellende, maar o zo zoete
liefde. Hij staat symbool voor de irrationaliteit, de
onbestendigheid en de emotionele tweeslachtigheid
van de liefde en is almachtig. Symboliek is een
belangrijk kenmerk van het embleem. In de afbeelding
zijn altijd meerdere betekenislagen te ontdekken, die,
in samenspel met het motto en het gedicht, de lezer
op een vermakelijke wijze lessen over de liefde leren.
Zoals blijkt uit vrijwel alle inleidingen van
liefdesembleemboeken, waren de emblemen voor-

namelijk bestemd voor jongeren. Een embleemboek
was het ideale liefdesgeschenk. Ten eerste kon de
verliefde jongeman hierbij zijn liefde tonen en ten
tweede spoorde het boekje de jonge vrouw aan, door
de tips en levenslessen rondom de liefde, zich door
de liefde van haar bewonderaar te laten overtuigen.
Deze geschenken werden soms omgetoverd in
‘jufferboekjes’: dit waren albums voor privégebruik
waarin de eigenaren originele liederen, gedichten,
spreuken of wensen neerschreven. Soms werden deze
ook versierd met tekeningen of uitgeknipte gravures.
Zo kreeg een embleemboek een extra persoonlijke
betekenis, als een uiting van liefde en van creativiteit.
Ook nu nog kunnen deze emblemen tot nieuwe lagen
van betekenis inspireren. Voor de tentoonstelling
‘Zinnebeeld, minnebeeld, fotobeeld’ maakten fotograaf
Koen Hauser en beeldkunstenaar Ingeborg van der
Enden nieuwe fotobeelden bij de liefdesemblemen
uit Emblemata Amatoria van P.C. Hooft. Bij deze
fotobeelden zijn nieuwe rijmteksten geschreven door
deelnemers van het poëzieproject Kasteeljuweel van
het Muiderslot, voor de tentoonstelling P.C. Hooft
Prins der Poëten. Zo kregen de emblemen weer een
eigentijdse lading!
‘Getrouwe sijn van zware liefde ´t fondament’, opgetekende
bladzijde uit een bundel van de Emblemata Amatoria, met toegevoegde liederen, versjes, rebussen en amoereuze spreuken,
collectie Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
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Deur Valsch 				
Het licht dat breekt op de spiegel van onze ziel
Wat ik niet wist was dat ik op het valse licht viel
Asma Ashraf, SG Reigersbos, Amsterdam

Deur valsch
O valsche Spieghel diep schijn ick in u te staen;
Maer sietmen, tastmen wel, het isser ver van daen.

Een die my past 		
Het is de mens die zoekt
En het oog dat proeft
Liena Ghrawi, SG Reigersbos, Amsterdam

Een die my past
Of menich Minnaer, elck om strijdt, zijn brandt ghetuycht,
Maer, een, die tot my past, het pit mijns harten buycht.

KOEN HAUSER
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De Slotkapel van het Muiderslot, ingericht als een van de tentoonstellingsruimten van ‘Zinnebeeld, minnebeeld, fotobeeld’. Te zien is
werk van fotograaf Koen Hauser, met in het midden in de vitrine het ‘naakt kloppende hart’ waar het in de liefde altijd om gaat.
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Ick buigh en breeck niet
Breken breken zou ik niet
Buigen buigen wil ik niet
Jasmijn Kok, IVKO Amsterdam

Ick buijgh en breeck niet
Al verght de Min my veel door stadich ongheval,
Hy moet my buyghen lang, eer hy my breken sal.

Eén treckt my 					
Je trekt me aan maar ziet me niet staan
Jij bent de zon en ik de maan
Imani Doornkamp, IVKO Amsterdam

Een treckt my
Van soo veel schoonen, die des Werelds dop bedeckt,
En isser niet als een daer hart en zin nae treckt.

INGEBORG
VAN DER ENDEN
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Dit verrassende ‘poppenhuis’ maakte beeldkunstenaar Ingeborg van der Enden speciaal voor de tentoonstelling ‘Zinnebeeld,
minnebeeld, fotobeeld’. Het is een metafoor voor de liefde, veiligheid en geborgenheid. Het gedicht van Mandy Beekman is bij het
poppenhuis geschreven.
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De Ridderzaal van het Muiderslot, waar ieder jaar de finale plaatsvindt van de poëziewedstrijd Kasteeljuweel. Net als Hooft en zijn literaire
vrienden ooit deden, laten jongeren hier hun eigen gedichten horen. Vanaf een groot schilderij aan de wand links kijken Hooft en de zijnen
nieuwsgierig toe. (Foto: Endeloos Grafisch Ontwerp.)
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VERDER LEZEN
Op de golven van de hartstocht:
De meest recente uitgave van Hoofts Nederlandsche
Historien is de bloemlezing uit 2007, samengesteld en
bezorgd door Frank van Gestel, Eddy Grootes en Jan de
Jongste. De volledige tekst (op basis van een herdruk
uit 1703) is nog eens in facsimile uitgeven in 1972, als
onderdeel van Alle de gedrukte werken 1611-1738. Een
bondige levensbeschrijving van Hooft biedt H.W. van
Tricht: Het leven van P.C. Hooft. Den Haag, 1980. Nog
bondiger is Hella. S Haasse (in samenwerking met
Arie-Jan Gelderblom): Het licht der schitterige dagen.
Amsterdam, 1981. Goede inleidingen op Hooft als historicus bieden H. Duits, ‘Hoofts Henrik de Gróte. Een
neostoïsche vorstenspiegel.’ In: M. Bruggeman e.a.,
Mensen van de Nieuw Tijd. Een liber amicorum voor
A.Th. van Deursen. Amsterdam, 1996, p. 266-283, en
S. Groenveld, Hooft als historieschrijver. Twee studies.
Weesp, 1981.
Minnaar op kousenvoeten:
De citaten uit de gedichten van Hooft zijn overgenomen uit: P.C. Hooft, De gedichten. Ed. Johan Koppenol
en Ton van Strien, m.m.v. Natascha Veldhorst. Amsterdam, 2012.
De straatpoëzie is ontleend aan Jeroen Jeroense [=Hieronymus Sweerts], Koddige en ernstige opschriften, op
luyffels, wagens, glazen, uythangborden, en andere taferelen. 4 dln. Amsterdam, 1682-1690; het andere gedicht aan: M. van M[erwede], Hr. van C[lootwijck], Mintriomfen in Rome, 1647-1650. Openhartige gedichten
van een erotomaan. Ed. A.J.G. [e.a.], Amsterdam, 2004.
Ujt mijn Toorentjen:
Literatuur over de zeventiende-eeuwse tuinen en het
Muiderslot: H. Boers, De kruidhof van het Muiderslot.
Muiderslot, Muiden/Zutphen, 1992. H. Boers, Y. Molenaar en G. van der Stroom, Het Muiderslot - fameux
en in ’t ooghe leggende. Zwolle/Muiden, 2004. J. van

der Groen, Den Nederlandschen Hovenier. Amsterdam,
1670; E. deJong, Natuur en kunst – Nederlandse tuin- en
landschapsarchitectuur 1650-1740. Amsterdam, 1993; E.
de Jong, M. Doninicus-van Soest e.a., Aardse paradijzen.
De tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw. Gent,
1996; Y. Molenaar, Bloemen Constig geschikt. Zwolle,
1998; A. M. Offenberg, De tuinbaas en zijn buitenplaats
- Werken in historisch groen. Zwolle, 2010.
Reis van Hooft: J. Lange (ed.), P.C. Hoofts Reis-heuchenis.
Amsterdam, 1991;
Hofdichten: P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buytenlevens, vergheselschapt met de boucken. Utrecht, 1985.
W. de Vries, Wandeling en verhandeling - De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende
eeuw (1613-1710). Hilversum, 1998.
De wave voor een P.C. Hooft-prijswinnaar:
Lucie Beaufort, ‘De eerste P.C. Hooft-prijs’. In: Nederlandse literaire prijzen 1880-1985. Samengesteld door
Hubert Michaël, Dorine Raaff en Aart Hoekman onder
auspiciën van het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum. Den Haag,1986, p. 12-26.
P.C. Hooft-prijs, Theo Thijssen-prijs. Toekenningen, juryrapporten en dankwoorden. Onder redactie van Aad
Meinderts. Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde.
Den Haag, 1993.
De kroon op het kwetsen. De affaire H. Brandt Corstius/
P.C. Hooftprijs 1984. Amsterdam, 1985.
Kees Fens, ‘Aad, de ambtelijk secretaris’. In: De Weduwe
Ida; speciale aflevering ter gelegenheid van het afscheid van A.J.M. Meinderts van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den
Haag. Den Haag, 2002, p. 12.
Kees Fens, Doorluchtig glas. Den Haag/Amsterdam,
1997.
Hugo Verdaasdonk, ‘De kans om de P.C. Hooft-prijs te
winnen’. In: Snijvlakken van de literatuurwetenschap.
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2008, p. 125-142.
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De gedichten van Hooft
van de zeventiende
eeuw tot en met de
eenentwintigste eeuw:
nog steeds springlevend.

P.C. Hooft, Prins der Poëten
De man, de prijs, de straat

Een kennismaking met P.C. Hooft (1581 – 1647) is een kennismaking met een bijzonder mens, een
man van vlees en bloed. Pieter Hooft, de beroemdste bewoner van het Muiderslot, was betrokken
en geëngageerd, oprecht en gepassioneerd. De ‘Prins der Poëten’, in onze tijd vooral bekend als
naamgever van een chique winkelstraat in Amsterdam en een literaire prijs, liet een indrukwekkend
oeuvre achter dat nog steeds springlevend is.
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