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Een eenvoudige begrafenis 

ELLEN E. BRANDES-DE LESTRIEUX EN JULIETTE JONKER-DUIJNSTEE 

In de hervormde kerk in Vreeland is eind 18de 
eeuw één van de beroemdsre Nederlanders van 
die tijd begraven. Hendrik Hooft Danielszoon, 
oud burgemeester van Amsterdam en bejubeld 
als 'vader des vaderlands' en 'Vader Hooft'. Wie 
was deze man en waarom is hij in Vreeland 
begraven? 

Aanleiding voor dit onderzoek is een prent uit 
1794 waarop de begrafenis van Hooft is afge
beeld. Deze prent sierde acht jaar geleden de 
omslag van de eerste Vechtkroniek. De ritel 
luidt: "Echte afbeelding der eenvoudige begra-
avenis van den alom beminden burgervader H. 
Hooft Dz op het dorp Vreeland den 4 sept 
1794". Daar de naam Hooft een erg bekende 
naam is in Vreeland, zou men denken dat het 
hier één van de ambachtsheren van de familie 
Hooft van Vreeland zou kunnen zijn. Deze 
familie bezat van 1740 tot 1926 de ambachts-
heetlijkheid Vreeland. Het complex van heerlij
ke rechten gaf de ambachtsheren wel de 

F.J. Pfeiffer, 1787, een 

portret van Hendrik Hooft 

Danielszoon, coll. 

Gemeentearchief Amsterdam 

bevoegdheid burgemeesters aan te stellen, maar 
niet om het ambt zelf te vervullen. En aange
zien de tekst spreekt ovet 'burgervader', betteft 
het hier niet een lid van deze Vreelandse tak van 
de familie Hooft. 

Uit het gedichtje dat bij de prent is afgedrukt, 
blijkt dat het om een Amsterdamse burgemees
ter gaat: 

"Dus heeft de Tekenpen eens waarden 

Nederlanders, 
En het graveerstift van een 

Vaderlandsche maagd, 
Uit Hartelijke Achting een begraavenis 

Waar 't stille Vreeland roem op draagt -
Tis, Amstelaar! Uw Hooft, uw trouwste 

Burgervader 
Bataver! Tis een steun van uwen vrijen Staat 
Die u ontrukt is; treur'. Maar wil meteen 

bedenken, 
Dat door de graven heen den weg ten 

hemelgaat" 

Van Ollefen 

De burgervader Hooft waar het in de tekst om 
gaat blijkt Hendrik Hooft Danielszoon te zijn 
(23 juni 1716 - 31 augustus 1794), telg uit een 
oud Amsterdams regentengeslacht. Al vroeg, 
in 1736, had hij ingezien dat er een einde zou 
komen aan het elkaar toespelen van voordelige 
ambren in regentenkringen en was hij de han
del ingegaan, met name op Frankrijk. Zeer 
succesvol, want hij weid spoedig een van de 
rijkste kooplieden van Amsterdam. Zo rolde 
hij als het ware de stedelijke regering in en 
werd in 1769 tot burgemeester gekozen. -In 
die tijd had Amsterdam vier burgemeesters-. 
In de jaren tot 1787 zou Hooft nog 7 keer her
kozen worden. Deze periode werd getekend 
door de strijd tussen de prinsgezinden, aan
hangers van Willem V en de patriotten. De 
patriotten vormden een democratische bewe-
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ging die in de loop van de 18de eeuw was ont
staan met het doel de burgerij meer politieke 
macht te geven. Aanleiding tot het ontstaan 
van deze beweging waren onder meer onvrede 
over het bestuur van Willem V, denkbeelden 
uit de Verlichting en ontwikkelingen in Ame
rika. Hier was na een revolutie in 1776 een 
onafhankelijke republiek uitgeroepen. Uitein
delijk zou deze patriottische beweging leiden 
tot het uitroepen van de Bataafse Republiek. 
In Amsterdam was Hendrik Hooft Daniels-
zoon een boegbeeld van de patriotten. Daar hij 
voor meer invloed van de burgers op het stads
bestuur was en de burgers in het Nederlands 
toesprak (in plaats van het gangbare, elitaire 
Frans), was hij uirermate populair bij de 
'gewone mens'. De strijd tussen de patriotten 
en de prinsgezinden zorgde voor roerige tij
den. Overal in het land kwamen straatgevech
ten voor, waar soms rake klappen werden uit
gedeeld. Men toonde zijn sympathie voor één 
van beide bewegingen door het gebruik van 
symbolen, die overal in kunst- en gebruiks
voorwerpen- uit die tijd terug te vinden zijn. 
Voor de prinsgezinden was dit een oranje

boom of een mopshond, voor de patriotten 
een keeshond, naar de waakhond van Cornelis 
(Kees) de Gijzelaar, leider van de patriotten. 
De patriotten zochten steun bij het Franse 
koninkrijk, wat in 1785 tot een bondgenoot
schap tussen beide partijen leidde. Om dit te 
vieren werd in 1786 een alliantiemaaltijd 
gehouden in de Garnalendoelen in Amster
dam. Hooft was hier een van de belangrijkste 
aanwezigen. Het werd een geweldig feestmaal 
waar volgens oude kronieken wel 76 gasten 
aanwezig waren, allen gezeten rond een grote 
'ovaal-ronde' tafel. Op de tafel stond ter deco
ratie een Korintische tempel van drie meter 
hoog met daarin een beeldengroep van de 
koning van Frankrijk die de Nederlandse 
maagd de hand reikte. Dit en andere kunst
voorwerpen van zinnebeeldige aard sierden de 
tafel. Honderden kaarsen in wand- en kroon
luchters verlichtten de zaal. Het moet een 
schitterend gezicht geweest zijn toen de Franse 
ambassadeur, Markies de Verac, met zijn 
gevolg de feestzaal betrad. Hij werd verwel
komd door het college van Amsterdamse bur
gemeesters en toegesproken door burgemees-
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ter Hooft. Naar later zou blijken bleef echter 

de toegezegde Franse hulp uit. 

In 1787 werd de kloof tussen de prinsgezinde 
en patriottische regenten steeds groter. De 
conservatieve regenten werden afgezet en de 
patriotten kregen vrij spel. Dit is de tijd waar
in Hooft zijn grote triomfen vierde. Overal 
waar hij kwam werd hij door grote menigten 
toegejuicht, hetgeen op vele prenten is vastge
legd, vaak met hoogdravende lofdichten als 
onderschrift. Een mooie collectie hiervan is te 
vinden in het Gemeentearchief van Amster
dam. Lang kon Hooft niet van zijn bejubelde 
positie genieten. Al aan het eind van 1787 
trokken Pruisische troepen op verzoek van 
WillemV het land binnen. Zelfs in patriottisch 
gezinde steden als Groningen en Delfzijl 
waren de patriotten niet meer welkom; velen 
vluchtten dan ook naar het buitenland, vooral 
naar Frankrijk. Ook Hooft vluchtte in 1788 
naar dit land, waar het politiek overigens ook 
zeer onrustig was. Een jaar later zou immers 
met de bestorming van de Bastille de Franse 
Revolutie uitbreken. In 1790 braken wat 
rustiger tijden aan en keerde Hooft terug 
naar Nederland. Hij bezocht Groningen en 
Deventer waar hij geestdriftig ontvangen 

werd. Naar Amstetdam zou hij echter niet 
meer terugkeren. Als ambteloos burger zou hij 
zijn laatste dagen slijten bij zijn zuster in Loe-
nersloot. Zij bewoonde de buitenplaats 'Valk 
en Heining' en was sinds zes jaar weduwe van 
Wouter Valckenier. 

Hooft werd echter niet vergeten, zoals blijkt 
uit een ooggetuigenverslag van een stevige 
vechtpartij tussen prinsgezinde legerofficieren 
en patriottische burgers die in 1791 plaats
vond in een Amsterdamse kroeg. De Duitse 
dichter August Wilhelm Schlegel verbleef in 
die tijd in Amsterdam en beschreef de vecht
partij: "Die partyen sinds so getrennt als sie 
seyn können [..] Sechs bis sieben Officiere 
trinken Abends zusammen in einer Schenkel 
[...] einige Patriotten, die dort sind, fordern 
sie auf die gesundheits des altes Mannes zu 
trinken. So nennen sie ihren grossen Führer 
'Vater Hooft', dessen Geburtsdag grade an 
dem Tag war. Die Officiere verweigern es 
unter allerley Vorwänden, man insuliert sich, 
sie ziehen die Degen, un vertheidigen sich 
glücklich gegen 50 Menschen von denen viele 
auch Degen haben. Verschiedene Bürger sind 
stark verwundet, die Sache is jetzt in Unter
suchung". [...] 

De alliantiemaaltijd in de 

Garnalendoelen te Amsterdam, 

]. Buys 1786, coll. Gemeente 

archief Amsterdam 
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Op 31 augustus 1794 stierf Hendrik Hooft te 
Loenersloot in de leeftijd van 78 jaar. Angst 
voor oproer leidde er toe de begrafenis niet in 
Amsterdam te laten plaatsvinden, ook al was 
daar het familiegraf. Vier dagen na zijn overlij
den werd hij in Vreeland begraven. Hier had 
zijn neef Daniel Hooft, ambachtsheer van 
Vreeland en zoon van zijn overleden broer 
Gerrit, nog drie onbezette graven in de her
vormde kerk. De begrafenis vond plaats in het 
donker om halfvijf 's morgens. Het zal een 
geheimzinnig en spookachtig schouwspel zijn 
geweest, de stoet die in stilte in het donker, 
bijgelicht door fakkels en lampen, door het 
dorp trok; een feit, waar het graveerstift van 
een vaderlandse maagd geen rekening mee 
hield. De kist, gevolgd door slechts enkele 
naasten, werd door acht dragers naar de kerk 
gebracht. De kerkklokken werden niet geluid. 
Voorwaar een eenvoudige begrafenis. 

Na zijn overlijden zijn er vele gedichten en lof
zangen te zijner nagedachtenis uitgebracht. 
Ook ontwerpen voor overdadig gedecoreerde 
monumenten brachten tot uitdrukking hoe 
geliefd deze oud-burgemeester was. 
Zijn overlijden kwam eigenlijk net te vroeg. 
Immers, een paar maanden later in januari 
1795 viel Frankrijk het zuiden van de republiek 
binnen. Beroemd is natuutlijk het verhaal van 
de Franse troepen die over bevroren rivieren en 
over het ijs van de Hollandse watetlinie optrok
ken om Utrecht te bezetten. Willem V vluchtte 
naar Engeland en een revolutionair patriottisch 
comité nam in Amsterdam de macht van de 
burgemeesters over. De Bataafse republiek werd 
een feit. Zou Hendrik zijn overleden nâ deze 
overwinning van de patriotten, dan zou hij 
zonder twijfel met veel eerbetoon en grote 
staatsie in Amsterdam zijn begraven en niet in 
alle stilte in een dorpje aan de Vecht. 

In het sterfboek van de hervormde gemeente is 
de begrafenis als volgt opgetekend: 
"den 4.sept: Begraven in den Kerk alhier Rg.9 
N17 het Lijk van den Weled.Achtb.Heer Hk. 
Hooft Danielsz. Oud burgermeester der stad 
Amsterdam, van Loenersloot, 's morgens om 
half vijf. 
Komt voor Kerker en openen van den deur 3 
gulden 
Kleed, baar en roef 1 gulden 1 stuiver 
12 graden verhoogt 2 gulden 8 stuivets" 

Kleed, baar en roef werden van de kerk 
gehuurd. De roef, een schuinoplopend deksel, 
werd op de kist geplaatst. Hier overheen werd 
een zwart rouwkleed gedrapeerd. Verzakte gra
ven werden opgehoogd en dit bedrag werd van 
de begrafeniskosten afgetrokken, zodat er voor 
de kerk aan begraafinkomsten 1 gulden en 13 
stuivers overbleef. Bij de restauratie van de het-
vormde kerk in 1966 werden overigens geen 
grafstenen van de familie Hooft aangetroffen. 
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