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VOORWOORD

Wanneer we of zien van eenige weinig beteekenende
„tafelspeelkens" door Hooft in 1602 en 1607 gemaakt,
dan is de „Geeraerdt van Velzen" bet vierde in de rij der
dramatische werken van dezen dichter, en bet derde en
tevens verreweg bet beste klassieke treurspel van zij n
hand . Vooraf gegaan waren van deze laatste soort
„Achilles en Polyxena", wellicht reeds in of voor 159$
gemaakt, en de „Ariadne" van 1602 . Op beide voorgaande werken beef t Hoof t later neergezien, ook omdat
de klassieke wetten van eenheid van plaats en van tij d
niet in acht genomen waren . Toch waren ook deze
stukken „klassiek", evenals natuurlijk de „Geeraerdt
van Velzen" .
Wat client daaronder in dit verband verstaan ? Aan
klassieke drama's moet een idee ten grondslag liggen,
een hooge, wereldbesturende idee. Deze moet verkondigd
worden door de gezamenlijke lotgevallen van, een reeks
~ersonen . Hierin wijkt bet klassieke drama dus principieel
of van bet rederijkersdrama, dat ook een idee, een „zin"
had [sinnespel], die echter door allegorische figuren, personificaties, werd verkondigd . De personen uit bet klassieke
drama behoeven echter elk op zich zelf geen menschen to
zijn in optima forma met een volledige en natuurlijke
karakterontwikkeling . Zij hebben geen andere tack, dan
gezamenlijk een grondwaarheid onder de aandacht van
bet publiek to brengen . In ons stuk is die grondwaarheid
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vervat in, vs. 823 en 824 : „dat onze leedt ende bizondere
haet niet boven lief de van 't gemeenebest en gae(t)" . De
aanwezigheid eener dergelijke idee en de uitwerkingervan
door personen maken het werk dus klassiek, waarbij
zich voegen eenige min of meer uiterlijke kenteekenen,
vooral ontleend aan Hooft's voorbeeld, Seneca . De voornaamste hiervan zijn : indeeling in vijf bedrijven, waarvan het eerste vrij kort is ; talrijke toespelingen op
Romeinsche en Grieksche mythologic, o . a, door bet
optreden van de wraakgodinnen, bier in den vorm van
Twist, Geweldt en Bedrog ; de tamelijk streng gehan,dhaafde eenheid van tij d en van plaats ; de orakelspreuk
van vs . 986/7 met bijbehoorenden „Helsche Geest" ; de
(wel eenigszins vervelende) voorspellende godheid op
bet eind van bet vijfde bedrijf .
De eerste uitgave van bet stuk dateert van 1613
(,,Bij Willem Jansz . 1 op 't waeter 2, in de vergulde
Sonnewyser") . Als afzonderlijke uitgave is bet werk
voor 1636 minstens driemaal herdrukt, en daarna beef t
Hooft den tekst van bet treurspel herzien en, opgenomen in zijn gezamenlijke „Gedichten", voor bet eerst
in 1636 to Amsterdam bij Johan Willemsz . Blaeu verschenen . Met of buiten deze „Gedichten" beleeft de
Geeraerdt dan nog elf drukken in de 17e en drie in de
18e Beuw . In de 19e en toe komen vijf uitgaven voor,
o, m . door Bilderdijk, P . heendertz Wz . en F . A. Stoett .
Bij bet samenstellen der bier volgende editie hebben
als grondslagen gediend die van 1613 en die van 1636,
welke zoowel in tekst als in spelling vrij veel verschillen .
Wat den tekst betref t is meestal de oudste uitgave
gevolgd, vooral daar, waar Hooft (die door zijn verandering vaak metrische fouten wilde wegwerken) de eene
„foot" door een andere vervangt . Waar 1636 echter
merkbaar beter of begrijpelijker is, is aan deze de voor1 Willem J ansz . Blaeu(w), een neef van Hoof t .
Het tegenwoordige D amrak .
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keur gegeven . In taken van spelling of taaleigen heb ik
meest gelet op 1636, daar deze den modernen lezer veel
nader staat. Zeer kleine tekstwijzigingen, die een noot
konden uitsparen (toch voor dock, pommel voor bommel,
scherper onderscheid tusschen nae en naer) heb ik mij
veroorloof d . Weggelaten is overal de h waar Hoof t die
achter de g plaatst . De spelling as naast ae, evenals dt
waar d voldoende was, is gehandhaafd, dock ik heb er
niet naar gestreefd, consequenter to zijn dan Hooft . De
y is vervallen en vervangen door i of ij. Voor bet gemak
van den lezer heb ik de interpunctie (met vol behoud der
oorspronkelijke beteekenis) in overeenstemminggebracht
met het moderne gebruik en getracht de lang-ademige
passages door teekens overzichtelijker to maken . Tot
een en ander heb ik vrijheid gevonden, omdat deze
uitgave niet bedoeld is als een wetenschappelij ke, maar
als eene, die bet genieten van bet werk naar vermogen wil
bevorderen .
Ten slotte iets over de opvoering van bet stuk .
De vraag, hoe lang bet werk repertoire gehouden beef t,
is zeer moeilij k op to lossen . Uitde I7 e Eeuw zij n minstens
drie getuigenissen to geven, die pleiten voor de populariteit van de „Geeraerdt" . We weten, dat bet stuk op
24 Mei i6I8 gespeeld is bij bet bezoek, dat Prins Maurits
can de Academie bracht . Voorts, dat de op 3 J anuari
1638 'geopende Amsterdamsche Schouwburg bet reeds
den Ten Februari ten tooneele bracht, en verder,
dat bet in November 1658 gegeven werd en toen een
bruto-ontvangst can entree kon halen van f 203,85,
een bedrag, dat een zeer goed figuur maakte to midden
der recettes van andere, toen modernere stukken . Toch
was de smack van bet publiek, onder invloed van Jan
Vos en de,zijnen, zoo gewijzigd, dat voor deze opvoering
bet stuk omgewerkt en verminkt werd, en misschien
mag men wel aannemen, dat dit de laatste maal geweest
is, dat de Geeraerdt gegeven is . Van de weinige jaren
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uit de achttiende eeuw, waarvan Let repertoire gepubliceerd is, weten we dat de „Geeraerdt" niet is gegeven .
Hoogstwaarschijnlijk is Let treurspel Let eerst opgevoerd door broeders der Kamer ,,In Lief de bloeiende"
en dau moeten wij Let ons dus voorstellen op een zeer
eenvoudig ingericht tooneel, verdeeld in twee of drie
naast elkaar liggende ruimten ; deze stelden de plaatsen
voor, waar de handeling zich tijdens een bedrijf afspeelde .
Wellicht mogen we ons de ensceneering dus zoo denken
Linker helf t van Let tooneel stelt
voor een gedeelte van Let slaapvertrek van Machtelt
van Velzen . Daar houdt zij haar alleenspraak (eerste
tooneel, vs . 1-144), ,waarna zij zich terugtrekt in
Let onzichtbare deel van Let vertrek .
Op de rechterhelf t komen dan (2e tooneel, vs. 145
272) Twist, Bedrog en Geweld. Na hun verdwijnen
de Rei van Aemstellandsche Jofferen (vs . 273-344)

EERSTE BEDRIJF .

In de rechterhelft, nu voorvertrek
van Machtelt's kamer, de Schildknaep, bij wien zich
Geeraerdt voegt (eerste tooneel, vs . 345-356) . Links
weer Let slaapvertrek. Hier speelt zich Let tweede
tooneel of (vs . 356--395), Let derde weer in Let andere
gedeelte (vs . 396-536) . Als na regel 536 alien Let
tooneel verlaten hebben, kunnen Eendracht, Trouw en
Onnozelheidt optreden (vs . 537-601) en in de linkerhelft ontvangen worden door de Rei van Hemellieden
(vs . 602-612), waarna de Rei van Aemstellandsche
Jofferen weer opkomt (vs . 613-680) .

TWEEDS BEDRIJr .

Het eerste tooneel is weer Let voorvertrek uit Let begin van Let tweede bedrijf, (vs .
681-812), Let tweede tooneel speelt op de linkerhelf t
(vs . 813-840) . Daarna zal Let gordijn wel even dichtgetrokken zijn voor een changement de scene, daar

DERDE BEDRIJF .
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bet tooneel flu voorstellen moet een woeste streek bij
Muiderberg (vs. 841-1003), waarna wederom de
Rei (vs . 1004-1075) .
De linker helft is de kerker vati
Graaf Floris, zoowel in bet eerste tooneel (vs . 1076-=1105) als in bet tweede (vs . 11o6-III6), derde
(vs . 1117-1150) en vierde (vs. 1151-1189) . De rechterhelft is nu een burchtzaal, waarbuiten de Trompetter
staat (vs . 1190-1199) . her bet zesde tooneel
(vs . 1200-1222) en bet zevende (vs . 1223 1247) ,
Dan de Rei (vs . 1248-1295)

VIERDE BEDRIJ~ .

De eene helft een kamp bouwland bij
Muiderberg voor vs . 1296-1323 en de Rei van
Naerders (vs . 1324-1377) . De andere helft (of anders
changement de scene) bet voorplein of een vertrek
van 't Slot to Muiden) voor bet tweede tooneel
(vs . 1378-1427) . Daar ook de Rei (vs . 1428-1485),
waarmede bet stuk feitelijk eindigt . Dan de Vecht,
wiens woorden (vs . 1486-1751) dienen moeten om
den toeschouwer bet nut, althans de gevolgen der
droevige voorgaande gebeurtenissen to doen zien, en
eindelijk de slotwoorden van de Rei (vs . 1 752-1 759)

VIJFDE BEDRIJP.

Wanner we ons de aangegeven vertrekken en openlucht-tooneelen uiterst sober gestoff eerd voorstellen, en
het tooneel-zelf als een zeer ondiepe ruimte, dan hebben
we de omgeving waarin de Geeraerdt zijn eerste opvoeringen beleef d beeft.
Op bet tooneel der Duitsche Akademie week de indeeling vrij zeker niet veel of van de boven beschrevene .
Eenigszins vreemd zou bet ons echter aandoen, dat
bier de toch al beperkte ruimte verkleind werd door
twee beelden ; een daarvan stelde in zegevierende
hooding St . Lucia voor, bet Weeshuis personifieerend,
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dat in het voormalige St . Lucien-klooster gevestigd was
en ten bate waarvan de Academie speelde ; het andere
beeld was dat van een ouden man in spijtige hooding,
en personifieerde het Oude-mannenhuis, waarvoor de
Eglantier speelde . De opvoering der stukken begon „ten
vier uren presys" en de entree bedroeg aanvankelijk een
stooter (_ 2 %2 stuiver), later drie stuiver . Of schoon het
speelseizoen per jaar negen maanden duurde, kon het
Weeshuis, dat aanvankelijk slechts 1J3 van de netto winst
kreeg, (de rest was voor Dr . Samuel Coster) jaarlijks
gemiddeld bijna f 930 .
boeken, zoodat het bezoek
druk moet geweest zij n .

J

INHOUDT VAN

GEERAERDT VAN VELZEN .

Naedat Floris de vijf de, Graaf van Hollandt, de gemeente 1 lang gequeekt 2 hebbende om den Adel to onderdrukken, de ongelijken en de wederwaerdigheden 3 , denzelven toegedreven, opgehoopt had met het verkrachten
van de huisvrouwe des Heeren van Velzen, - zoo is de
hatelijkheidt van dit stuk 4 waergenomen 5 van de voornaemsten der ouwlings 6 verbitterde ridderschap voor een
gelegentheidt, om de gemoeden des yolks van den Vorste
of to keeren, ende, onder eenen naem, hun alley leedt to
wreeken. Daerover Geeraerdt van Velzen, man, Harman
van Woerden, vader, Gijsbert van Aemstel, neef van de
onteerde vrouwe, met verscheide anderen der voortreffelijksten des landts in heimelijk verbond getreden
zijnde (niet zonder hunnen raedt met uitheemschen
ende gebuurvorsten to mengelen), hebben den Graaf,
onder deksel van ten vederspele to vaeren, buitenUtrecht
in de laege der gewapenden gevoert ende gevangen, eerst
op 't huffs to Kronenburg, voorts in der nacht, naer 't huffs
i g e m e e n t e : het gemeene yolk, de derde stand .
s gequeekt : begunstigd .
• wederwaerdigheden : beleedigingen .
• s t u k : schelmstuk.
s waergenomen : gebruikt .
6 o u w l i n g s : reeds langen tijd .
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to Muiden, [I] alwaer de vrouwe van Velzen, zonder van
den aenslag to weten, haeren man verbeidende was .
Ende, terwij 1 dit werk uitgevoert wordt, rij st de Twist
uit der belle, ende hitst haere trauwanten Geweldt ende
Bedrog aen, ten bederve des landts .
[II] De gevangen Graaf wordt to Muiden op bet slot
gebracht, ende na veel scheldens 1 in ijzers geslagen .
Waarop Eendracht met haere gezellinnen, Trouw ende
Onnozelheidt, den aerdbodem verlatende, ten hemel wel
ontf angen innevaeren .
[III] De Heeren van Velzen ende Woerden ontdekken
den Heere van Aemstel 't verborgen des aenslags, ende
hunne meeninge van den Graaf naar Engelandt in
's Koninks handen to brengen : waervan hij een afkeer
hebbende, -- ende drijvende, dat de zaeke bij de Staeten,
's landts oppersten, behoorde of gehandelt to werden,
zonder met uitheemsch gezach de vrijheidt to verzeeren,
scheidt twistig van bun, om elk to ruste to gaen, op
naerder beraedt . Ondertusschen de Schildknaep des
Heeren van Velzen, door last zijns meesters, vraegt eenen
Tooveraer naer den uitgang des aenslags, ende krijgt
onzeeker antwoordt .
[iv] De Geest des broeders van Geeraerdt van Velzen
verschijnt den Graave in zijn slaep, hem verwijtende
d'onschuldige doodt, die hij geleden heeft, onthalst door
zijn bevel . Waerover de Graaf, geslaegen in zijn gemoedt,
aenVelzen zijnen zoen ende vergiffenisse verzoekt, zonder
verwerven . Ondertusschen daegt bet, ende openbaert 2
zich de gemeente in waepenen als om't slot to beleggen g ,
't welk den eedverwanten raedt of to trekken met den
gevangen .
[v] Maer tot bij Muiderberg getogen, ende aldaer van
1 s c h e 1 d e n : beschuldigen .
2 zich openbaeren : zich vertoonen .
a b e 1 e g g en : belegeren.
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een laege 1 Naerders besprongen zij nde, ende door zulks
genoodtzaekt den Graaf to verlaeten, wordt dezelve,
naedat hij van Geeraerdt van Velzen doodtlijk gequetst
was, nit een sloot getrokken, ende op 't hooge gebracht,
alwaer hij zij nen geest geeft . 't Welk der vrouwe van
Velzen geboodtschapt, haer in zwaere bekommeringe
brengt, ende van gelijken haere staetdochters 3 . Dewelke,
na veel droeflij k klaegens in slaepe gevallen, den Stroomgod van de Vecht zien verschij nen, die - leerende dat
deze zwaerigheden den weg baenen tot den wasdom van
Amsterdam, - haer tegenwoordige wederspoedt vertroost met verhael der toekomende voorspoedigheden
van die stadt ende staet des gemeenen Vaederlandts .
Het Treurspel begint van den avondt nae 't vangen
des Graaven, ende eindigt in den morgen daer aen, met
zijn doodt ende beklag daerop volgende .

Het toonneel is op ende om het Huis to Muiden .

1
a

1 a e g e : in hinderlaag gelegen troep .
s t a e t d o c h t e r : gezelschapsdame, jonkvrouw van het
gevolg.

VECHT, styoomgod
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PERSONAADJEN.
HEER GEERAERDT VAN VEI,ZEN .
GRAM' r LORIS VAN HOI,I,ANDT .
VROUW MACHTEI,T VAN VEI,ZEN .
HEER HARMAN VAN WOERDEN .
HEER GIJSBRRT VAN AEMSTEL .
SCHII,DKNAEP .
TROMPETTER .
TIMON, T ooveyaer .
TWIST .
GEWEI,DT .
BEDROG .
EENDRACHT .
TROUW .
ONNOZEI,HEIDT .
GEEST VAN VEI,ZENS BROEDER .
HEI,SCHE GEEST .
.
DE
REI VAN AEMSTEI,I,ANDSCHE JOFFEREN .
REI VAN HEMEI,I,IEDEN .
REI VAN NAERDERS .
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EERSTE BEDRIJF .
[EERSTE TooNEEL : MACHTEI,T VAN VEI,ZEN,

alleen .]

MACHTELT VAN VELzEN .

0, endlooz' overvloedt van gloorie, die men stoppen
Met haeren rijkdoom ziet des hemels hooge toppen !
0, alverkwikkend licht, dat 's levens zuster zijt,
want, zonder u, men leef t als waar' men 't leven quyt,
5 In rouwdragende lucht en troostelooze naerheidt
En gij, welzaelge Zon, o Moeder zulker klaerheidt,
Die dat ontallijk heir en al der starren rei
Zoo hoflijk dag op dag beschenkt met uw livrei !
0, zuivre zuiverheidt, o, schoonste van de dingen,
to Die zichtbaerlijken standt van Scheppers handt ont[vingen,
Dat Gij verveelen zoudt een schepsel, daar oft ziel
Zich inne metterwoon, oft zielsgelij k onthiel,
Dat ademende geest uw lieflijkheidt zou schroomen,
En duchten voor uw deugd, -- in wien zou 't kunnen
[komen?
15 Zoo ver is 't, ach, met mij . Met mij, helaes, die in
Het bloeien van mij n jeugd en 't weder, (dat mij n min
Zoo minnelijk toeloeg, als hadde 't min gedragen),
Van bliksem schielijk ben en onvoorziens geslagen,
Verzengdt, verdordt, en neergesmeten in het slik
20 Tot een uytveegsel snood, op eenen oogenblik !
Zink, goude Zonne, zink ! en ga u lang vergeeten
12

Zich o n t h i e 1 ; o . v . t . van zich onthouden = zich ophouden .
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Bij 't gruwelijke wildt en dieren ongemeeten,
Die daar geschoolt, zoo wijd en zijd to weide gaen
Onder de golven van den grauwen Oceaan .
25 En is uw f akkel schuw van boosheidts leelijkheden,
Gij zult in dat vertrek uw marren bet besteden
Dan of uw hemelsch oog voortvarend, alle daeg'
Der menschen goddeloos geslacht in 't aenzicht zaeg !
Zink, gouden Zon, en wendt vrij elders been uw brallen
30 Nog veel to helder mij de duisternissen vallen ;
En tintelt er een star, die repp' haar hoof t gekruift
Mij dunkt, z'een nevel neer, tot op mij n hart toe, schuif t,
Zoo naer vind ik bet licht, en zoozeer is 't mij tegen .

0, Hemel, dat gij droef afstort een dichten regen
Van nachten, uit de lucht ! Dan dunkt mij, droeve Vrouw,
Dat bet benauwdt gemoedt verlichting voelen zouw ;
Of waer' dit levend lijk gemetst, met dikke muuren
In onderaardsche tomb', om d' ongelukkig' uuren
Te brengen aen een eindt, en d' overmaet van tij dt,
40 Die 't straffe noodlot mij ontzeit to schelden quijt .
Nu kan ik niet alleen aanschouwt-to-zijn niet doogen,
Maer ben, 'k en weet niet hoe, schuw voor mijn eigen
[oogen .
En elk gezicht vernieuwt, waer 't op mij valt, gering,
Van mijnen kuissen echt die euvl' ontheiliging .
45 Neen, neon, ik weet bet wel, wie dat mij komt t' aen[schouwen,
Dien schiet voort in 't gedacht : „Dit 's eene van de
[vrouwen,
35

26 Gij zult door dat talmen (n .l . bet zich fang vergeten van vs . 21)
den tijd van uw vertraging beter besteden dan indien . . . .
29 bra 11 e n : pralen, schitteren .
31 ge k r u i f t : eig. voorzien van een kruif of kuif, waarmede bier
bet uitstralend licht wordt vergeleken .
39 en bet teveel aan levenstijd, dat bet noodlot weigert mij kwijt
to schelden .
41 doogen : dulden .
43 g e r i n g : terstond.
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Die 's Roomschen Koninks zoon . . ." 0 smart ! o droef[heidt ! ach !
Graaf Floris, dat nu op de Koning Willem zag !
De schaemt vol hartsweer zoud' een vloed van tranen
[dringen
50 Uit zljn genaedig oog, en deze woorden wringen
Uit zijn oprechte tong : „Hoe ondiep schiet in 't bloed
„De deugd haer wortel ! zoon, - dan geen zoon naer
['t gemoedt,
„haer die mij na den vleesch-alleen bestaet, niet naeder,
„En in het beste deel verloochent uwen Vader
55 „Ik hield een andren weg, toen 't vliegende gerucht
„Mij n loff elij ken naam uitbromde door de lucht,
„Zoodat, daarmee bekoord, de grootsten van de aerde
„Mij riepen om den staf van 't Roomsche Rijk t' aen[vaerden .

„Men geev' aen 't jeugdig bloedt en top van staet wat toe ;
60 „De ploeg is voor geen Spaansch genet gemaakt!Maarhoe?
„Verkrachten ? Een gehuwde ? Een welgebooren vrouwe ?
„Een dochter van zijn vriendt ? Een lief van zij n getrouwe ?
„Uit minne-dulheidt niet, maar om de rauwe smaek
„Van een gulhartig woordt ? En dat een boel to wraek? '
65 Hoe zoudt gij, Graaf, hierop uw Vader antwoord bieden ?
Hoe antlers als met van zijn aangezicht to vlieden ?
Gelijk gij zeeker zoudt, tenzij gij onberaen
En eer en schaemt gelijk ter aerde hadt gedaen
Op d' ongelukkig uur, die, bitter to vernuwen,
56 u i t b r o
60 gene t :
63/64 En dat

6s
69

m m e n : luid en indrukwekkend doen klinken .
vurig Spaansch rijpaard .
niet in een vlaag van hartstocht, maar alleen om u to
wreken over de „rauwe smack", die voor u een uitdrukking
had, welke Velzen zich veroorloofde over een van uw vriendinnen ? [Velzen had deze n .l . „een versleten schoen" van Floris
genoemd, en geweigerd haar als echtgenoote to nemen] . Zie vs .
6 e vlgg .
t e r a e r d e d o e n : begraven, of werpen .
v e r n (i e) u w en : weer to binnen brengen, herinneren .
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Den grondt leide' om al mijn ellenden op to stuwen.
Wat is het sterffelijk geslacht ook swak en broos t
0 God, hoe licht vergrijpt een uur, door 't radeloos
Bestaen van moedwil slinks, 'tgeen eeuwigheidts verlengen
Met alle wijsheidts raedt niet weer terecht kan brengen !
75 En die een schakel trok uit mij ner dagen reeks,
Om z' nit to spoelen in 't nat des vergetelbeeks
(Dat haerder heugde vriendt noch vijandt, noch mij
[zelven),
Wat zou hij argernis en ramps den weg opdelven
Nu is er niemandt van mijn maegen, noch mijn man,
70

80

Die 's lasters heugenis, helaes, afkeeren kan .

Verkropte gramschap brouw' 't den schendere, met
[wrocken,
't Bederf, al zou m'er zich en al de zijn' in bracken .
Hollandsche Vorst, hoe dier zal u uw hoogmoedt staen !
Ben voorbood' is mij 't hart van schrikkelijke quaen .
85 Maer menn beveelt ze mij, diep in mijn borst bedooven
Te sluiten, ja, de rouw (die alzoo qualijk hooven
Bn passen Karen gang kan naar geveinstheidts rij),
Te dwingen binnenwaerts ; om na to bootsen 't blij
Gelaet met dit aenschijn, 't welk door verdriet en vreezen
90 In treurens krenken nu al moest bestorven wezen .
Maer waer ik steelsgewij s van 't zelschap wend mijn tredt,
Dan is 't, dat eenzaemheidt de sluizen open zet
Voor mij nen vollen moedt ; dan komt met grooter krachten
De droefheidt barsten-uit aen troostelooze klagten,
72
76
78
80
82
85
86
87

hoe licht bederf t een uur, door het ontzinde optreden van boos
opzet .
v e r g e t e 1 b e e k : d . i . de Lethe, een stroom in de onderwereld,
waaruit de schimmen dronken om al het verledene to vergeten .
d e n w e g o p d e l v e n : den toegang of snij den .
die de hennnenng aan het schelmstuk . . .
b r o c k e n : to gronde richten .
b e d o o v e n : ondergedompeld, verborgen .
h o o v en : zich aan het hof bewegen .
r ij : richtsnoer.

HET MUIDERSLOT IN 1617 .
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Aen zuchten al to diep, aen tranen ziedend heet ;
Dan zijg ik t'eenemaal, en smelt ik in mijn leedt .
Men laet mij toe niet, dat ik afleg de sieraden
Der weeld', om aan to doen zoo treurige gewaden
Als mijn rampzaligheidt wel passen ; en men lijdt
loo Niet, dat ik, raids in druk en kommers noodt, versmijt
De zorg en zinlijkheen, daar voorspoedt, blij van wangen,
En groene frissigheidt der jeugd mee zij n behangen.
Maer, o mijn bruidegoom, mijn uitverkooren schat,
Mij n uitverkooren Heer, hoe zeere ducht ik, dat
105 Gij 't weeuwelijke kleedt verbiedt in uwe daegen
Omdat ik 't kortelings hebb' om uwen doodt to draegen !
Dat ik, verwachtend, hier, op 't huffs to Muiden bleef
't Welk in bewaering is van Aemstel, mijnen neef,
Was uw bevel. Maer in wat schijn ik zal aenschouwen
110 Uw wederkoomst, dat heef t verhoolen mij gehouwen
De hemel, die den mensch zoo weinig uitzichts laet
In zaeken, daar de tij dt nog eerst mee zwanger gaet .
Gij weet het, rijke God, wiens oogen 't al ontsluiten
Wat dicht is voor de zon ; die, waer haer straelen stuiten,
115 Passeeren zonder moeit' ; wiens oogen to geenen keen
En wemelen van vaak ; wiens oogen nimmermeer
Bezwalken van de nacht ; wiens oogen t' geener vlagen
En scheemeren van 't licht der schitterige dagen .
Och, slaet ze, slaet ze toch met een beweegen teen,
120 0 goede Vader, eens ten langen laetsten neer
Op deez' ellendige, geschend', onteerde vrouwe,
Die t' eenemaal, helaes, gedompeldt left in rouwe,
Die ramp volgt als haer scum, die aenhangt eene klis
Van swarigheen, daer geen doorredden aen en is .
95

991

ij den : dulden .

loo mid s in : to midden van .
101
109
113
116
117

zorg e n z i n n e l ij k h e e n : uiterlij ke opschik .
s c h ij n : toestand .
r ij k : machtig .
wemelen : knipperen .
b e z w a l k e n : verduisteren .
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En nademael 't weerstreeft uw goddelij ke wil le,
Dat ik van dezen val herrijs, of opwaerts tille
Het overlaeden hoofdt, en bear het door mijn quael
Zoo gun mij, dat de doodt het voorts heel onderhael,
En met haer killend' handt deez' weenend' oogen luike,
130 En graev' in d' aerd' een weg, waerlangs dat ik ontduike
Des levens leide licht van al to sterk een dag,
En al den druk, daer ik niet tegen op en mag .
Doch, is de doodt, (de doodt, een van de swaerste vloeken),
Te waerd een gast, om mij, verf oeide, to bezoeken,
135 Zoo zijt gij welkoom mij in mijnen bangen noodt,
125

0 zorgzachtende slaep, gij, namaeg van de doodt,

Die stillen kunt alleen het knaegen van mijn smarten,
Die u ontf ermen laet der of gepij nde harten,
En noodigt 't matte lijf en afgetreurt gemoedt
140 Nu tot de voile kroes van het vergeetelzoet .
Och, dat de teugen zoo mijn harssenen bevingen,
Dat 'slichaems rust den geest beschutte voor't bespringen
Der beelden ijsselijk, voetstappen, diep geplant
Van 's daegs verloopen angst in 't weekelij k verstandt !
[TWEEDS TOONEEI, : TWIST, GEWEI,DT EN BEDROG .]
TWIST .
145

Hier, opgedonderdt nit het voorburch van der Helle,
Ben ik, scheurzieke Twist, diep gij, met moeden f elle,
Hollandsche Vorsten, hebt bezworen, om den kop
Tegen den Hemel vol van spijt to steeken op .
En wordt hij nog niet paersch ? Bezwalken nog de sterren

1 e i d : verdriet veroorzakend .
door de overdag doorstane angst diep gedrukt in 't weeke brein .
o p don d e r e n : to voorschijn komen .
m e t m o e d e n f e 11 e : „met bijstren overmoed" (uitgave van
1636) .
149 bezwalken : zie vs . 117 .
131
141
145
146
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Niet van mijn ademsgif t ? Zal dan de Maen nog marten
Met zaluw worden van den gruwel, dien zij ziet ?
En sweet van bangigheidt de naere nacht nog niet ?
Zij doen 't gewisselij k . 't Vergif tigt aerdtrij k merle
Gevoelt, dat ik er ben ; en waer ik het betrede,
155 Daer geven haren geest de bloemen en het kruidt,
En wat mijn voetstap dekt, daer smoort de wortel uit .
De torens schudden van het hooge Huis to Muiden,
Niet antlers of de windt van tegenover 't Zuiden
In 's aerdrijks holligheidt, benauwt met ongemak,
160 Om aemtogt woelde, en al zijn vinnen van zich stak .
Zoo schrikt hen 't opendoen van deze grijns ; zoo angen
Met gif tig blazen hen deez' opgekrulde slangen .
Aerzelen zie ik hier de Zuiderzee vervaert,
En uit verbaestheit vlien haar golven achterwaert,
150

165 Begevende de strandt, alwaer ik ben verrezen .

Of zou mijn achtbaerheidt, dacht ik, verwellekt wezen ?

(tot zijn gevotg)
Bedrog, verkeert van aerdt, moedwillige Geweldt,
Gij, eersleep, die mij staeg met ziel en zin verzelt,
En nu kort volgen moest, zoo gij mij ooit verzelde,
170 Waer blij ft gij ?
GEWELDT .

Wacht u, voor verlaeter mij to schelden,
Verwijt mij slappen moedt noch traegheidts ongerucht !
Uit Boosheidts lendenen is nooit gesproten vrucht,
Die zooveel harde moeit en arbeids heeft verzwolgen,
Noch antler zoon zoo f ors, zoo dapper, zoo verbolgen.
175 In 't oorlog treed ik staeg aan Mars zijn rechter zij
151
158
160
161
165
169
172

z a l u w : bleek, tang .
d u s : de Noordenwind .
vinnen : ledematen .
a n g e n : beangstigen .
b e g e v e n : verlaten .
gelijk gij mij steeds vergezeld hebt
o n g e r u c h t : slechte roep .
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En nergens houdt hij 't lijf verzekert zonder mij .
'k Heb niet vergeefs gedoogt, dat mij de God der vonken
In 't ruwe stael van hoofdt tot voeten heef t geklonken,
En nagelvast aen 't lij f dit knarsende gezeet
180 Met kracht gedwongen, dat van, riem noch gesp en weet .
Maer nademael ik mij t' ontwaepnen t'geenen tijen
Gezworen heb, bij d'Heiligheen der Raserijen,
Dus gae, dus stae, dus waek, dus slaep ik, nimmer uit
Het barsse stael, en bruik het harnas als mijn huidt .
185 Dit swaerdt is m'in de vuist gesmeedt ; naaktarmde reuzen
Op aembeeldt zouden 't met geen logge mookers kneuzen .
Mij n zuster volgt met vlij t, en kan niet wezen veer .
TWIST .

Bedrog, kom voor den dag !
B1 DROG .

Geen ding en haat ik meer .
TWIST .

In dikke duisternis en wordt geen eer verkregen .
BEDROG .
190

Die jaeg ik niet .
TWIST.

Noch ook geen aanzien .
BEDROG .

Dat 's mij tegen.
TWIST .

Lust valsheidt u alleen ?
BEDROG .

Daer is 't!
177 G o d d e r v o n ken = van het vuur en der
179 gezeet : harnas .
182 R a s e r ij en : wraakgodinnen .
190c Daar heb ik (dan ook) een afkeer van .
191b Juist !

smeden : Vulcanus .
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TWIST .

Komt even graag
BEDROG .

In 't duister tiert ze best .
TWIST .

Ze is aldergrootst bij daag
BEDROG .

Met weinig pronks en is het licht zoo niet to mompen .
TWIST .

Uw voorschoot is zoo schoon .
BEDROG .

Dat net is voor de plompen .
TWIST .
195

Blanketselkorst beveinst uw aen,zicht om end' om .
BEDROG .

Blanketsel liegt to blaeuw ; wacht, dat ik mij vermom ;
Mijn sluier en bet kap nog wat verschikt zijn moesten .
GEWELDT .

Onzalige Godin, wat neemt gij to verwoesten
Voor bloeiend rijk, 't welk sloopt vermast van weeld en
[schat?
200 Of uit to roeien voor vermogen groote stad ?
Of voor doorluchtig huffs en stamme to vernielen ?
Waer hebt gij 't been gemunt ?
191c Die ontstaat even goed .
193 mom p en : bedriegen .
194 voorschoot : uiterlijk .
196 b l a e u w : via onbeteekenend
199 s 10 o p en : to niet gaan ; v e

hier : doorzichtig .
r m a s t : overladen .
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BEDROG .

Wij volgen op uw hielen .
Mijn zinnen zijn, o alverdellegende Twist,
Gescherpt tot uwen dienst op duizenderlei list
205 En valsheidt weifel-oogsch . Al wet er in 't vermogen
Van blinde lagers is, en van verbloemde logen,
Van arge schallikheidt, van dubbeltongsheidt stout,
Van haetlijk veinzen, van doortraptheidt menigvoud,
Van nijdige achterklap, - al wet, met slimme treeken
210 Verraderij vervloekt is machtig to besteeken,
Wat met meineedigheidt, die godvergeten prij,
Is door to drijven -- laet dat komen aan op mij .

En zij t gerust : heb ik de Grieken kunn en leeren
De Goon to roepen om een dakschaer met haer zweeren,
215 Te leiden om den tuin de kindren door bet spel,
De manners door den eedt, -- en met bet vossevel,
Behendig aengenaeit, to stoppers en vervangen
Al waar de leeuwenhuidt niet toe en mochte langen,
Heb ik bet Roomsche yolk, nazaet van dat vrij,
220 Qprecht en preutsch geslacht ('t welk, tot verraderij
Te vroom, nauw anders streed als onder vliende vlaggen),
Doers keeren tot vergif en tot bedekte daggers,
205 w e i f e l-o o g s c h : niet durvend iemand flunk in de oogen to zien .
206 blind : onzichtbaar, verg, blinde klip en aant. bij vs. 1274 .
207 a r g e s c h a 11 i k h e i d t : gemeene boosaardigheid .
209 treeke : list .
210 v e r v l o e k t v e r r a a d : bij machte is to bedisselen .
211 pr ij : feeks .
214 d a k s c h a e r : een reeds in Hoofis ti'd niet meer oed be re en

woord > misschien wel de schaar, waarmee bet (voor dezen tJ'd
rieten) dak bijgeknipt werd ; dus een niet bestaand of althans
moeilijk to vinden werktuig . Vandaar : zenden of roepen om een
dakschaer = voor den ek houden ; z w e e r en : eeden .
216 en vlg . De beeldspraak is bier wet verward, al is de bedoeling
wel duidelijk : door list aan to vullen waar kracht to kort schoot .
219 R o o m s c h : Romeinsch.
220 preutsch : fier.
222 dagger dolk .
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Heb ik den helschen J ood, bewaerder van de bus,
Zijn Meester en zijn God doen leveren door een kus,
225 Ik zal wel strekken nu een dochter van de Boosheidt .
TWIST .

Aen werk ik helpen zal 't vernuf t van uwe loosheidt,
En uw schendzieken arm aan oeff' ping tegelij k .
GEWI LDT .

't Zij gij gegrepen-aan wilt hebben 't Fransche rijk,
Van de Garonne en Loire het burgerschap onttuien,
230 De Seine, krom van loop, tegen de Rhone opruien,
Of Witt' en Roode roos verhitten in 't geschil,
En stoppen-toe de Theems, met lijken, haere kil,
Of Duitslandt schudden, dat de vorsten zich verzetten
Uit heersheidt tegen 't bondt der vrije steep,
of wetten
235 Der Portugeeschen haet bet op den Castilj aen,
Of in het overoudt Italie klauwen slaen
En rijten het van een door 't doodelijk krakeelen
Van Guelf en Ghibellijn, de schadelijke deelen,
Of dat het tegen Turk u lust den Tartar rap,
240 Of tegen Mameluk der Persen ridderschap,
Den geelen Indiaen tegen het rijk van Chine,
Den schenstraet Arabees tot moordt der Abissine,
Of tegen 't Kristenvolk des Moors verbolgen krop,
Strandt tegen strandt, Zee tegen Zee to maeken op,
245 De Koningen vol pracht, Hertogen grof van have,
Te doen in hun bederf met arren moede draven,
223 h else h e J o o d : Judas Iskariot, die vol gees J oh . 13 vs . 29 de

kas had der apostelen .
229 o n t t u i e n : eig, losmaken van het anker, hier dus : in rep en roer

brengen, in opstand brengen .
232 k i 1 : bedding.
238 deelen : partijen .
242 s c h e n(d)s t r a a t : straatroover.
245 grof van have : rijk .
246 m e t a r r e n m o e d e : met toornig gemoed .
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't Aerdrijk in vier en vlam to stellen,
en in roer
Weerspannig overeindt 's ontzetten wereldts vloer, . . .
Mijn handt en wederstaen noch wapenen noch wallen ;
250 Z' is reedt ; geef, als gij wilt, de leas om aan to vallen .
Mijn spieren jeuken .
BEDROG .

Ik van grooten ijver swoeg .
GEWELDT .

Waer leidt de tocht ?
TWIST .

Gij zijt voor dees tijd ver genoeg .
(tot Geweldt) Leg krachten gij to kost, (tot Bedrog) gij kunst
[en listigheden,
Aen 't plagen van dit yolk . Op Adel, Graaf, en Steden
255 Uw razerije velt ; gaet haer met loozen grondt
En gladde strikken aen, en brengt met helschen vondt
De verreziendsten bij ; bedraeit hen de gedachten,
Dat sij niet weten waer vertrouwen, waer zich wachten,
Door al to scheeven gang verbijstert in het spoor .
260 Houdt mijn voetstappen warm, ik treed u moedig voor !
Thans zullen komen nog hen-bij de Krij g moordadig,
De leedtkauwende wraek, de wreedtheidt ongenadig,
En de rood-oogde rouw, de honger slijtevlees
Met haeren quaeden raedt, de verwelooze vrees,
265 Met argvermoen, haer naeste bloet ; ook d' armoe
[smaelijk,
De moeite, kort van aem, de doodt van opzicht laelijk .
Elk schriklijker om zien dan d'ander, met een zwerm
247b in (rep en) roer.
251 s w o e g en - diep ademen .
252b Gij behoeft niet ver to gaan,
255 v e 11 en : laten neerkomen .
256 b ij b r e n g en : bedriegen .
265 a r g v e r m o
achterdocht .

en :

zijt er reeds .
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Van zorgen, knagend en to machtig alle scherm .
Zij zullen elk om strijdt verstrikken, steuren, stroopen,
270 Beknellen en bekneen, vernielen, slijten, sloopen,
't Betooverde geslacht .
BEDROG .

Voogdesse, treed voorheen !
GEWEI,DT .

Wij volgen onvermoeit, met even wijde schreen .
REI VAN AEMSTELI,ANDSCHE JOFFEREN .

(iets verkort .)
Wie zal in Prinsen dienst voortaen
Zich quijten vroom, oprecht en heilig ?
275

De beste 't booste loon ontf aen,

En nergens is de trouwe veilig .

280
285

290

268
269
273
279
292

De Velser Heer in vreemden landt
Lag onder onbekende daken,
Als nijver en nechtig en trouw gezant
En dreef de Graaf van Hollandts saken .
Hoe luttel vermoedt hij, dat oude haet
Hem had zoo verre doers verzenden,
En middeler tij dt, met euvelen raedt
De Graaf zijn eere socht to schenden !
0 Koninks zoon, zoo wij dt vermaerdt,
Wat oorzaeck had uw onbezweken
En moedig hart van eedler aerdt
Met zoo verwoeden brand ontsteken ?
en machtiger dan elke bescherming er tegen .
s t e u r e n : in verwarring brengen (storen) .
Prinsen : vorsten .
n e c h t i g : ijverig, nauwkeurig.
o n t s t e k e n : ontstoken .
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295

300

Dat was een antwoordt al to straf,
En qualijk op zijn hoofs behouwen
Dat d'al to ronde ridder gaf,
Toen gij hem vergd' uw boel to trouwen .
„Dat ik, - God lijd' bet nimmermeer
Zij tegen die schand opgewassen",
Sprak Velzen tot zijn landesheer,
„Uw slete schoen mijn voet niet passen ."
De Graaf verbeet zijn leedt, totdat
Men d' adelij ke Maegd van Woerden
In staetlijk selschap, uit haar stadt
Voor Vrouw op 't Huis to Velzen voerde,

305

310

315

293
294
296
300
305

Toen raakte, door verspeeten smart,
De vorstelijke boel aen 't razen,
En beef t bet smookend vier in 't hart
Weer door zijn ooren opgeblazen .
Hoe zelden zal, in Minnes gloedt,
Smeekende mondt zijn belle missen .
En gij, Hovaerd en Overmoedt,
Hoe kunt gij 's menschen bloedt ophissen
De Graaf reed been naar 't slotelijn,
Dat in 't geboomt verschuilt zijn kruinen,
Waer Hollandt op zijn smalst mag zijn
En krimpt voor 't stuiven van de duinen .
D a t : ni. die oorzaak .
rijkelijk onbehouwen voor hoofsche taal .
vergen : vragen .
s c h o en : meervoud van schoe .
Toen ontstak, vol verbittering, de gelief de van den Graaf in
toorn en heeft door booze inblazingen bet smeulend vuur weer
aangewakkerd in zijn hart .
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320

De duinen, die bij verwaeit onweer,
Met-grondt-met-al de vruchten snoepen,
Als de Noordzee en Wijkermeer
Zich met oneven keel beroepen .
Vrouw Machtelt staekt' haer naeldwerk knap
Als zij de tij ding heef t vernomen,
En daelde van de wenteltrap
Om haer Landtsheer to moet to komen .

325

„Nieuws van uw Man, mijn Nicht", zeid' hij,
„Niet lang gij spaenen zult uw Minne !
Leid mij daer 't is om spreeken vrij ."
Zij gaet, hij volgt ter kamer inne . . . .

341

Nu, ducht ik, bouwt de wraeck versteurt
Den ganschen lande, quaedt met hoopen .
0 God, wat d'Overheidt verbeurt,
D'onnooz'len al to flier bekoopen

v e r w a e i t onweer : bung stormweer .
Wijkermeer : N . W, deel van het I J .
320 Elkaar toeroepen met geluid van ongelijke kracht .
321 k nap : dadehjk .
326 s p a e n e n : to kort doen, inhouden (verg, spenen) .
343 v e r b e u r en : misdoen .
344 o n n o z e l : onschuldig .
317
319
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TWEEDE

BEDRIJF .

[EERSrE TOONEEL : GEERAERDT EN DE SCHILDKNAEP . ]
GEERAERDT VAN VELZEN .
345

Mijn paerdt staet bij de brag vast aan de teugelsnoeren ;
Men doe 't terstondt gerak met havenen en voeren,
Eer het de kou bevang .
SCHILDKNAEP .

Met blij dschap ik aenschouw
Uw wederkomst, mijn Heer . Hoe is 't vergaen ?
GEERAERDT .

De wouw
Plach eens de schrik to zij n van kiekens mak en duiven ;
350 Gekeert is 't, en hijzelf benageldt in de kluiven
Van moediger gediert .
SCHII,DKNAEP .

Wat ? is de Graaf in 't net?
GEERAERDT.

Hij is gevangen, en zal hier haest wezen, met
De schaer van Edellien en Heeren Bondtgenooten,
Hem voerend ordentlijk ; ik koom vooruit gestooten
355 Met voile ren, om deez geschiedenis bewust
Te maken aan mijn Vrouw . Waer is zij ?
346
354

Men verzorge het door het to reinigen en to voeren .
o r d e n t l ij k ; zooals dat past voor iemand van zijn rang .
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SCHII,DKNAEP .

Z'is to rust .
GEERAERDT .

Ik ga ter kamerwaert .

Ontwaek, mijn uitverkoren .

[TWEEDS TOONEEI, : GEERAERDT EN MACHTEI,T VAN
VELZEN .]
MACHTELT .

Oijme . Wie wekt mij ? 0, mijn Heere welgebooren,
Mijn Troost, zijt welkoom ! Maar, dus in de nare nacht,
360 Mijn trouwe Bruidegoom, en waert gij niet verwacht .
Wat komt gij met gevaer door duisternis gereden ?
GEERAERDT .

En gij, wat weigert gij, mijn lief, uw waerde leden
De zachtheid van den bedd', en rust dus in den stoel ?
MACHTELT .

Ach, wat kan maken meer, dat ik uw afzijn voel
366 Dan 't bed? Ach, wat kan meer doen naar uw bijzijn
[haken
Met smart, dan 't bed? Ach, wat kan meer indachtig
[maken
Mij mijnen droeven val, dan 't bed, en zonder u ?
GEERAERDT .

Verandert is het met den vrouwenschender nu
Gevangen is hij, die to dwingen plach voor dezen .
MACHTELT .
370

Van hoeveel quaedts, helaes, zal ik al oorzaek wezen !
GEERAERDT .

Misschien ook van veel goedts : indien de Prinsen prat
Zich spieglen willen maer . Zij mogen leeren, dat

30
Geen man het recht ontwast . Die schrik van onderzaeten,
Die onlangs Meld voor spel to hoonen bei de staeten
375 Den adel en de steep, - met smadig onbescheidt
Te tergen 's Ridderschaps waerdij en achtbaarheidt,
Is een gevangen man . De dwingelandt nu leere
Wien hij onzuiver heeft verreukeloost zijn eere .
Geef u ter venster, en verzaed met wraek den geest
380 Hij komt terstond .
MACHTEI,T .

Ach, wraek geen schen nis en geneest !
GEERAERDT .

Men zal hem, dat hij proev' wat leedt is, leedt toedrijven,
MACHTELT .

Ach, nimmer moet gij in leedt-doen zijn meester blijven
GJERAERDT .

De smaek van 't leedt zal hem doen leedtdoens-lust
[vergaen .
MACHTEI,T.

Dat hoorde ik liever, dap zag zijn ellenden aen .
GEERAERDT .
385

Goedt is, die 't quaedt verdraegt, en weldaet weet to
[loonen ;
Maer wie, met dank en wraek van beids, zich dapper
[toonen
Kan vriendt en vijandt, leeft doorluchtig en vermaerdt .
MACHTEI,T .

't Doorluchtig-levee zij mij nimmer zoo veel waerdt .
374 s t a e t en : standee .
375 s m a dig o n b e s c h e i d t : smadelijk onverstand, beleedigende
onredelijkheid .
378 v err eu k e loo s en : roekeloos vernietigen .
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GEERAERDT .

Tij dt is het, vindt gij 't goedt, om vensterwaert to poogen .
MACHTI LT .
390

Ach neen ! Geen grooter schrik en weet ik voor mijn oogen,
Die, om hem nooit gehad to hebben in 't gezicht,
Zoo gaerne zouden (lags !) verwenschen 't lieve licht,
En kunnen in geen schijn hem aenzien met vernoegen .
GEERAERDT .

Maer luister . . . 'k hoor gewag en ga mij derwaerts voegen .
(gaat weer naar de andere a f deeling van het tooneel .)
MACHTELT.
395

God geve, dat gij u ten besten moogt beraen .
[DERDE T00NEEI, : GEERAERDT VAN VEI,ZEN, GRAAR
FI,ORIS, GIJSBERT VAN AEMSTEL, HARMAN VAN
WOERDEN . ]
HARMAN.

Uw hooge sprongen zijn, Heer meester, nu gedaen .
Gij zult na dezen tijdt der voeren niet meer drijven .
In onse bandt is 't, u to sparen of t'ontlijven .
GEERAERDT .
400

't Is daer gekomen toe, dat gij vervloeken zult
En uur en stondt, toen wend verdicht de valsche schuldt
Tot mijnes broeders last, en 't trouwloos lak geweven,
't W elk gij hem op den hals deedt werpen, om, na 't leven

393 schijn : toestand .
394 gewag : rumoer.
397 der(re) voeren niet meer drijven : u niet meer zoodanig

gedragen .
401 1 a k : bes~huldiging, blaam .
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Hem smadelijk ontrooft, uw klauwen, klam van bloedt,
Met holle gierigheidt to slaen in 't wettig goedt .
405 Verrader eerloos, streep, en schandvlek a ller g ; ooten !
GIJSBERT .
Onzaelge Prins, hoe ver heef t moedwil u verstooten
Van d'eedle glorie, daer gij toe geroepen waert
Door hooggeborenheidt en door den vroomen aerdt
En 't vorstelijk geluk van staetlijk' overouderen,
410 Die tot pilaeren van 's lands welvaert uwe schouderen
Verkooren hadden, en u in der handt gebreidt
Den erfelijken troop, om, met rechtvaerdigheidt,
Te stieren volken trots, die tot verheven troone
U hadden opgevoert, vanwaer uw deugd ten tonne
415 Mocht (nevens 't loon, bezet in, een vernoegd gemoedt)
Van ieder zij n aenschouwt en loff elij k begroet .
Belooningen dus bong en hebben niet vermogen
U 't hart to trekken, noch genegenheidt gebogen
Tot weldoen, door hetwelk zoo talleloos een tal
420 Bedegen zoude zijn en vrij van ongeval .
In stede van uw graeflijk hulsel to verladen
Met deze peerlen, zoo minlokkende sieraden,
Hebt gij u zelven (laes!) een vuilen hoedt, besmet
Met ongerechtigheidt, op 't reukloos hoof dt gezet,
425 Verdoemende dengeen, dien vrijsprak uw gewisse .
Maer wie daar op den mond klopt den getuigenisse
405 s t r e e p : bastaard, uitvaagsel .
406 m o e d w i l : slechtheid.
409 s t a e t l ij k e o v e r o u d e r e n : aanzienlijke voorouders .
411 b r e i en : oorspr, vlechten . Tern . jets in de hand breien : zoo
vlechten, vervaardigen, dat het een ander weinig moeite kost,
het over to nemen en voort to zetten, hem in de hand werken .
415 b e z e t in : vastgesteld als zullende bestaan ujt .
420 b e d ij en : groeien, toenemen in welvaart .
421 h u l s e l : hoofdtooi .
424 zich een vuilen hoed op bet hoofd zetten : zich dwaselijk
to schande waken .
426 o p den m o n d k l o p pen : bet zwijgen opleggen .

(Naar Commelin, Beschriwing van Amsterdam, ed . 1t94.)

FLORIS V OP HET VOGELSPEL .
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Zijns eigenen gemoeds, verdelgt met onbescheidt
Het leven van de ziel, dat is : de redelijkheidt.
0 gruwel, Eelmans eer to doon met valsche schulden !
HARMAN .
430

't En bleef daar bij niet .
GEERAERDT .

Dat heb ik verdiend met dulden !
Men pas' het den tyran ! Wie door geen vreeze zwicht,
Maer dapper is van deugd, hij op zijn horens licht ;
En wie dat lijdzaam 't juk ontvangt met heelen lijve,
Daer is 't : „laedt op, laedt op," tot hij daaronder blijve .
435 Maer of gij mij al aanzaegt voor zoo slap van moedt,
Verrader, dacht gij niet, dat iemand van mij n bloedt,
In hooger eer verweent en ridderlijke magen,
Die zich in duistr' en licht gewoon zijn preutsch to
[dragen,
Dat iemandt van, miju groot' en eedle zwagerij,
440 Den lande-door ontzien -, dat iemandt van dit vrij
En vrank Hollandsche yolk zijn dagg' eens zou ontblooten,
Om door zijn eigen borst ook u in 't hart to stooten,
Tot tossing van dit allerwaerdtste Vaderlandt,
En wraeke van de God- en eervergeten schandt,
445 Die van uw moedwil heeft mijn eerbre vrouw geleden ?
HARMAN .

Daartoe geboren wij, dat uwer dartelheden
Verwaende woestigheidt, die veel to weeldrig klom,
Met omen naam en haav' naar lust zou springen-om ?
Dat wij, in dienstbaerheidt verbluffet, zouden teelen
s c h u l d : beschuldiging.
Men zorge bij tirannen ervoor het juiste rnidden to houden .
verweent : aanzienlijk .
preutsch : fier.
m o e d w ii : slechtheid .
Hiervoor bij to denken het „dacht gij [niet]" van vs . 436 .
v e r b lu f (f e) t : geheel verslagen.
Nederl. &hnjjver8, no . 19.
2

429
431
437
438
445
446
449
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Voor beulen onze zoons, onz' dochters voor bordeelen ?
W'en zijn van d'helden vroom en brave stammen (die 't
Nooit veilig was to smaen), die bastaerdtspruiten niet,
En dat het naneef zij, God geef' het t'geenen stonde .
Nu trekt den dwingelandt den handschoen uit den monde ;
455 Wat wil hij zeggen ?
450

GIJSBERT .

Welk' uitvluchten dicht uw geest ?
FI,ORIS .

Gij Heeren, ben ik niet uw wettig vorst ?
HARMAN .

Geweest !
Gij waert het, alzoo lang gij eer en eedt betrachtte .
Toen die verstierven in uw goddeloos gedachte,
Verstierf aan ons de staf der vorstelijke handt .
GIJSBERT .

Aan ons, die leden zijn der Staten van het laudt,
Dien gij 't voornaemste der voorwaerden hebt gebrooken,
Dewelke waxen op uw huldiging besprooken.
Gij zwoert, met daging Gods en bij gestaef den eed,
Dat gij dit vrije yolk in oorlog en in vreed'
465 Berechten trouwlijk zoudt, en vromelijk bewaren,
Ber dat het Graeflijk goud genaken mocht uw Karen .
Daar zijt gij op gehuldt, en is u toegezeit
(Bij eerie wederom) daarop gehoorzaemheidt ;
't Welk toen gij maakte los, los werden d'onderzaeten .
460

BI,ORIS .
470

Zoo stelt mij dan to recht voor 't lichaem van de Staeten .
't Geen mij mijn kranse gaf, dat oordeel' van mijn krans .

460 vlg . Staten : een kras anachronisms hinderde Hooft klaarblijke463
471

lijk minder dan ons, gelijk ook vets andere plaatsen toonen .
d aging : aanroeping als getuige .
krans : kroon .
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GEERAERDT .

De minste van het yolk is halsheer des tyrans .
HARMAN .

Des rechts uitroeier is onwaerdig 's rechts weldaden .
FLORIS .

Uw broeder is gedoemt bij wettig Hof en Raden .
GIJSBERT .
475

Wettig gekoozen, maar wel wetteloos van stem .
RI,ORIS .

Zij streken 't vonniS .
GEERAERDT .

Uit gij voerde' 't tegens hem .
RI,ORIS .

Is 't recht vervalscht, zij deep 't : verhael het op hen alle .
GIJSBERT .

Dat 's eerst de schelm . . . alien schied' het schelmstuk
[ten gevalle ?
GE1 RAERDT .

Welk onbeschaemdheidt ! Durft gij, Vrouwenschender
[snoodt,
480 Ontschuldiging bere en ?
RI,ORIS .

Mijn leven en, mijn doodt
Zijn, Heeren, in uw macht, en wilt gij mij gebieden
Te zwijgen, 'k weet, ik moet gehoorzaem zijn ulieden.
Indien gij mij gebiedt to spreken : ik beken,
Dat ik gevallen en niet zonder schuldt en ben .
472 ten opzichte van een tiran heeft iedereen het halsrecht .
475b maar niet zich houdend aan de wet .
480 bereen = bereeden = bereiden : in elkaar zetten .
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485

Oordeelt het gij, hoe ver die schuldt moet zijn getrokken .
Dit durf ik bidden, dat gij niet en laet verrokken
Uw reedlijkheidt door tocht en hevigheid van moe .
HARMAN .

Hetgeene dat gij wilt, dat nu een ander doe,
U to betrachten stood, toen gij uw korselheden,
490 (Door een vrijpostig woord en niet dan guile reden
Geraekt aen 't hollen), smeet den toom los in den nek ;
Daer zij niet waren zelf dan veel to hard van bek .
FI,ORIS .

Mij leert mijn schae mijn f eil, u leer' zij niet to f eilen .
GEERAERDT (sottend) .
Bevaren loodsman, zal ons uwe zorge peilen
495 Te voren ooze zee? Vanwaer dit hart zoo goedt ?
FLORIS .

Ik acht, dat wijsheidt nut aen vriend en vijand doet .
Dus wensch 'k dat z'u verzel, - al had ze mij verlaten,
Toen ik in mijn gemoedt, verbolgen boven maten,
Besloot to doen den stag, die mij aen 't glissen bracht .
500 Laat worden iet verschoont mijn misslag onbedacht
Van d'uitstekende plaats, daar ik op was gezeten ;
En wilt geen Vorst zijn ruimt naar all'mans deunheidt
[meten.
HARMAN .

Wat ruimt ? De woestigheidt van uwe lusten boos,
En moedwil ?
486 v err o k k e n : uit het spoor rokken = rukken .
487 door (harts)tocht en heftigheid van gemoed .
490 guile reden : graj
491b den vri' en teu el liet.
492 Aan ezien zi' van nature niet dan veel to hard van bek waxen
om naar den toom to luisteren .
499 g l i s s e n : uitglijden .
502 den n h e i d t : enge opvattingen .
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GIJSBERT .

Wettig vorst en was nooit wetteloos,
505 Hoewel hij, zonder het gemeene-best to steuren,
Mag ongehouden, ja moet wezen in veel keuren,
Voor welke 't vollik heeft to buigen met geduldt .
Want wetten stelt altijd degeen die wettig huldt,
Te weten : 't eindt waertoe hij iemandt gaet verheff en .
510 Dat is : opdat die 't yolk in deugd zoud overtreffen,
Met meerder wijsheidt goed bejagen, quaedt verdoen,
En stieren 't al terecht, dan de gemeent zou doen .
Deez' wet verknoopt den Prins ; ook binden hem de wetten,
Die ons de hemel gaf, en die nature zetten
515 Met diepe letters deed in 't reedelijk verstandt .
Deez' moet hij volgen, al waer' 't maer ten spiegel . Want
Elk onderzaet is op de wet gewent to luieren,
Maer ieder zoekt den, Vorst-zijn,-wandel na to kuieren .
Geoorlooft acht men 'tgeen dat hij geboden heeft,
520 Maar eerlij k eerst en schoon, hetgeen dat hij beleef t !
HARMAN .

De harder, als hij dwaalt met reukelooze beenen,
Beslommert zich en. 't vee in grondelooze veenen .
FLORIS .

Wat eischt gij, voor de schuld, dat ik tot beet'ring doe?
GEERAERDT .

Uw leven, staet, en bloedt zijn to gering daer toe .
HARMAN .
525

Dit is het voordeel van de grootste schelmerijen,
Dat nimmer naar verdienst de straf haer kan doen lijen,
En altijdt d'arme wraek vindt haer verhael to kleen .

sob h

u 1 d en : erkennen (als vorst) .
517 o p d e wet luieren : zich niet druk maken over de geschreven wet .
522 b e s 1 o m m e r e n : eig. iem, onhandig (slow) maken, belemmeren,
verstrikken .
527 v e r h a e 1 : vergelding .
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F LORIS .

Heeft, dien zijn misdaedt rouwt, dan niet genoeg geleen ?
GIJSBERT .

Genoeg voor zich, maer niet tot beternis van anderen .
HARMAN .
530

Leidt gijlien binnen t'saem den queller der Hollandren ;
Ik ga de ronde doers, en zelve nemen acht,
Hoe brag en poort verzorgt, en torens zijn bewacht .
Verzekert hem terwijl, - ik zal mij herwaart spoeien .
GEERAERDT .

Waer is mijn Schildknaep ? Breng hier ijzers om to boeien
535 Men kan bewaren den verrader niet to vast .
GI J SBERT .

De Schildknaep is daer al .
GEERAERDT .

Daar dient wet op gepast .

[VIERD1 T00NEEL : EENDRACHT, TROUW, ONNOZEI,HEIDT .
EENDRACHT .

Mij n heugelij ke troost, o lieve gezelinnen,
(tot T rouw) Gij, die met zuiver snoer gewent zijt op to
[winners
Uw vlechten zilververw', gebleekt van meenig eeuw,
540 En met den sluier wit ophuift deez heilge sneeuw, Wier loftenisse nooit quetsuren leed of breuken, Die noch van lief noch ook van leedt uw woordt laet
[kreuken, 538 o p win n en : opwinden, opbinders .
540 o h u i v e n : met een huff of kaP bedekken .
541 l o f t e n i s : belof te .
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T'eenvoudig om to doen 't gelaet met schallikheidt
„Ja" zeggen tot hetgeen daar't harte „Neen" toe zeit,
545 0 Trouwe, groot van moedt ! (tot Onn .) En gij, dien t'allen
[tijden
Ondragelijker valt bet letten dan bet lijden,
Voldoend' Onnozelheidt ! -- Gij ziet om heind en veer
Wat nemen in dit landt de zaeken voor een keen .
De Twist, met grooter f eest ontf aen, is heel aen 't woeden ;
550 Zij heeft doen barsten-uit de brandende gemoeden
Der edelingen trots ; en niet een groote stall,
Of daer en beef t bet gift haers adems op gevat ;
Den besten leden zit de smet diep in 't gebeente,
En loopt geweldig voort in 't midden der gemeente,
555 Die morrend tsamen rot . Het aardtrijk daar ik tree
Roept „oorlog, oorlog !" en ontzeit mijn zoolen vree
Des ik mijn hielen licht, besloten to vertrekken
Van den gevloekten grondt, om 's hemels heldre plekken
Te winnen, - en vandaer een vollek to bespien,
560 Wiens open arm mij troont, en mij to gunners dien .
TROUW .

Gij, die de Staeten sticht en spoedig doet bedijen,
Die zijt der steden heil, - en geeft der burgerijen,
Der volken veiligheidt, der koninkrij ken kracht,
Godin des landtbestiers, o Wereldwijze Eendracht ! . , .
565 Waar gij bevochten wordt ontzeit men ons ten strijde .
Wig missen al to nood de luwt van uwer zljde .
ONNOZELHEIDT .

Grootmoedige Vorstin, 't vernielende Geweldt
546let ten : leed doen .
547 v o l d o e n d' O n n o z e l h e i d t : vriendelijke Onschuld .
560 t r o o n t : lokt ; d i e n : daaraan.
561 spoedig : voorspoedig.
565 t e n s t r ij d e o n t z e g g e n : ten strijde uitdagen, den oorlog
verklaren.
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En 't eereloos Bedrog zijn meesters van dit veldt .
Reist gij, wij reizen meed', en zijn van bier verbannen.
EENDRACHT .

Aanzienelijk gesticht des hemels wijd gespannen,
Die buiten zijt omheint met muur van diamant,
Gedopt met levend goudt, en binnen d'heldre wandt
Met zon bij zon versierd aen d'hooge welfsels keurig,
Doorvroolijkt met de galm van liefdes adem geurig,
575 Die d'aldergoedigst is der krachtelheden schoon,
-Uw armen open ons, o glorierijke troop
Des Alderhoogsten, voor wien alle schepsels knielen,
Der zael'gen weeldig huffs, en burg der vrome zielen,
Ontf ang, ontfang ons, o gij tempel overgroot,
580 Ons, uw poortressen oud, in uw gerusten schoot .
570

[Aankomst in den Hemel .]
REI VAN HDMELLIEDEN .

0 heilig Drietal wellekom,
Die 't wereltlijk bezwaren
Komt ontvaren,
En hebt den weg gekozen, om
585 Met ons, vernoegde scharen,
Te vergaren, -Op, opwaerts stijgt, al hooger, tot
Dit hoog verheven blinkend slot,
Vervult door alle leden
590 Met weeld' erg wel to vreden
Vrolijkheden .
EENDRACHT .

Gelukzalige reien,
Die 's hemels vloer bezwiert met zuivre voeten,
572 g e d opt : met doppen versierd, d, i . met halfbolvormige schijfjes
metaal .
574 doorvroolijkt : n,1, die weefsels.
575 d i e : n . l . liefdes adem ; k r a c h t e l h e d en : krachten, eigenschappen .
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Daer ongeneugt met schreien
Zich zelve wars, aen niemandt kan gemoeten,
Noch wrevelheidt
Met prikkend leidt
De vensters durf genaken ;
Noch nestelt 't sagen,
600 Noch zorge met haer knagen,
Aen de daken .

595

RZI VAN HEMELLIEDEN .

Zweef t in, zweef t in, gij zij t verwacht
In d'hoogverdiepte zalen
Vrij van qualen ;
605 En als 't ondankbaer aerdsch geslacht
U qualijk zal onthalen
In zijn dalen, Zoo zullen u, o landslien mijn,
Deez' vaderlijke poorten zijn
610 Gesloten t'geenen tijen .
Zweef t in, en wilt u vlij en
Tot verblijen .
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFEREN .

0 Rome, dochter braef der loffelij k gemelde
Grootmoedigheidt, gij, kloek en rijzige van leen,
615 0 moeder vruchtbaar van zooveel vergoode helden,
Die zijn door deugdes kerk ten eerslot ingetre en,
Die in de wolken hebt eertij ds uw stoel verheven,
En uw doorluchtig hoofdt gekroondt met starren zaagt,
En met de nekken trots des aerdrijks opgeheven
620 En's t'onderbrachten Zees uw voeten hebt geschraegt,
599 't s a g e n : het versagen, de angst .
616 door d e u g d e s k e r k : door den tempel der deugdzaamheid.
619/20 Gewrongen van taal en slecht van beeldsPraek : die uw voeten
hebt geschraagd met de zich trots verheffende nekken van de
aarde en van de ten ondergebracbte zee .
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Gij, die hebt uitgestrekt uw armen, kloek ter dale,
(Daar zelden tevergeefs het gladde stael aen blonk)
Van 't rooseroodt prieel der golden Dagerade
Tot 's laten Avonds schemervallige spelonk,
625

630

Godin, gebeden-aen van allerleie standee,
Ontzichtbre tuchtigster der Koningen vol prachts,
Voogdes der volken, schrik der felle dwingelanden,
Heil en bevredigster des menschlijken geslachts,, , .
Nu zijt gij immers meer niet dan een onbegraven
Gebalsemd lijk, verzelschapt met bestoven kleen,
Beraegde kronen, opgehangen scepterstaven,
En wapens uitgediend, en zwaerden afgestreen !

Dies peinze niemandt, dat hij zal to boven raken
't Vermogen der Fortuin, of trouw' haer weiflen jet
635 Haer speelkindt, daer zij lang in minne om to blaken
En op verslingerdt scheen, ten laetsten zij verliet .
Zich niemand en beloof dan, eenig ding ter hoede
Te brengen tegens quets van droeve sterflijkheidt,
Door zorgen kommerziek, of stortinge van bloede,
640 Of stadig sloven van bezweeten arrebeidt .
't Zij dat hij onderstaet, de volken t'hunnen besten
Te stichten burgerlij k door wetten wij s ; - of tracht
Voor eindeloozen tijdt eeldom en eer to vesten
In zijn doorluchtig huffs of Vorstelij k geslacht ;
645

Of dat hij bezig wroet' om schatten to verzamen
Voor zijn naneven dwaes, zoo verre boven maat,

623/4 Van Oost tot West .
626 o n t z i c h t b a a r, bijvorm van ontzagbaar : ontzag inboezemend .
633 niemand denke, dat hij sterker zal zijn dan de (grillige) Fortuin,
634 w e i f l e n : wispelturigheid,
635 s p eel kind t : hier wel troetelkind .
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Dat zij in 't derde lilt zich zijner zullen schamen,
En dichten ouders valsch van heerelijker staat .

650

Gestellet zijn al t' onverwikkelijke paten
Den, aartschen grootheen, van den Noot onwinnelijk,
Die parst ten gronde't swaer, en dwingt het hoog to dalen,
Die doemt het murwe fruit ten pluk, het rij p ten slij k .

Der zaken beurten en der Staten wisselingen
Roert-om haer handt gezwind en nimmer woelens zat .
655 Dees heeft ten laatsten u, o Rome, grootst der dingen,
Door onontworstelbaere stormen of gemat .
Och, had zij kunnen ook de booze lusten breeken
Daer ewer Koningen geslacht is toegewend .
660

En had toch Brutes met het loffelijke wreeken
Omziende vreeze den nakoomren ingeprent !
Zoo zouden flu ter tijdt de vreeze wij ontbeeren,
Die ons beleegert heeft met angsten en verdriet .
Maer, laes ! het lichte luk noch trouwe wrack verleeren
Der grooten kinderen hen, woesten moedwil niet .

665

Nu is 's Lands rust gestoort, de zwaarden nit de scheeden .
Gij, helden, hooggemoedt, gij, burgers trots, beziet,
Erlegt in uw gedacht, bezint, eer verder treeden,
Aen welke gruw'len gij der poorten sleutels biedt .

648

En zich voorouders zullen f antaseeren van nog aanzienlijker
positie, van vorstelijke afkomst ( ? ) .
o n v e r w i k k e l ij k : niet to verwikken, onwrikbaar.
van den N o o t : door de noodzakelij kheid .
Brutes verjaagt in 509 v . Chr . den laatsten Romeinschen Koning,
Tarquinius Superbus,berucht om zijn wreedheid .
[Noch het besef dat] het geluk wisselvallig [is] noch [dat] de
wrack onafwendbaar [is] .
e r l e g g e n : overleggen .

649
650
659
662
667

44
Keert buiten, buiten-keert dat beest, ontsteldt van
[harssen,
670 Den goddeloozen krijg ; en bouwt hem geenen brag,
Dien 't met bebloeden bek in 't ij zer lust to knarsen .
Men kan wel nauwlijks, dock men kan nu nog terug .

675

Maar t'hans als't al vervult zal zijn met schrik en duchten
Door 't overromplen en verwoesten van bet landt,
Der schuren droeve smook -- en het verbaasde vluchten
Der huislien opgejaagt, --. der slooten lichten brandt, . . .

680

Zal ieder achten, dat zijn is de grootste schade,
En zijn de beste kans, in 't wrokkige gemoedt,
En luchtig open doen zijn ooren tot het quaede,
En niemandd luistren naar verdrag of vreedes goedt .

671
673

Dien 't lust met . .
t e h a n (d) s : straks .
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DERDE BEDRIJF.
[EERSTE TOON I, : HARMAN VAN WOERDEN,
GEERAERDT VAN VZI,ZEN, GIJSBERT VAN AEMSTEL .]
HARMAN .

Ik koom het in der ijl daar alles doorgevlogen
De poort is wel bewaart, de bruggen opgetogen,
Op elken toren is een schildwacht uitgezet ;
Het wachthuis vo1 krioels, een ieder rustig, met
685 De wapens bij der handt, en niemand suf van alien .
Verzeekert hood ik ons Voor schielijk overvallen,
Tenzij zelf 's Hemels haat ten oorlog ons ontzeg .
GEERAERDT .

't En is de meeiiing niet, to wachten naer beleg .
Maer, om bequamelijk de zaake to voltrekken,
690 Vereischt de tij dt, dat wij 't verborgne nu ontdekken
Aen neef van Aemstel, als een treflijk medelid
Van onz' Verbintenis .
GIJSBERT .

Wat 's dat verborgens ?
HARMAN .

Dit
Van all' die 't vaderlandt getrouwe lief d' toedragen,
De gulden vrijheidt en gerechtigheidt najagen,
684
687

rust i g : gereed ten strijde .
zie vs . 565 .
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Ik wel geen aanstoot vrees : zij prijzen ons verdrag .
Maer op hun hulp men ook zich niet verlaeten mag .
In quade zaken wordt de hevige bedrijver
Met haesten aangevoert van zijn verblinden ijver ;
Gerechtig' aenslag sloert, door het beleidt en raadt
700 Der juiste rede, die nauw uit haar tredt en gaet .
Zoo zullen zii . Dus waer daarop to wachten, doolen .
D'onkundige gemeent heeft d'oogen in de zoolen,
En blindelings verkiest en blindelings versmijt,
En vaak : „Mijn leven sterv', mijn doodt die leeve !" kr~jt .
705 Dus veilig nergens wii in 't landt zijn van den Grave .
695

GIJSBERT .

Hoe dan toch toe?
GEERAERDT .

De Vorst, die onder zijnen stave
't Gehoorzaem Englandt buigt, en heeft in zijner macht,
De kinderen, effen riip, to scheiden van geslacht,
En ouders eeuwelijk (hoezeer het ook doorsnijde
710 Hun overhangend hart), en pressen ze ten strij de
Met bogen handig taai, en flitsen scharp van dop,
('t Zij, dat hij dreige' met beschreilijk oorlog, op
Te komen den Franzois, wiens speer hij niet laat roesten,
Of met verslindend heirtocht Schotlandt to verwoesten,
715 Of to verstoren met het ijzer blank en 't vier
In zijne nachten lang den ongastvrijen Ier),
Deez heeft zich vastgemaekt bij schriften, en bij sprake
Van eeden flier beloof d t' handhaven onze zake .
Dus den verrader hem to geven in der handt
720 Wij hebben, ons in zijn bescherming, en het landt .
699 s l o e r e n : langzaam opschieten .
701 d a a r op : o de hulp van vs . 696.
710 hun (n .1 .
er ouders) hart, flat tot die kinderen neigt, ze
genegen is.
711 dop : punt .
717 d e e z : d, i. de Vorst uit vs . 706 .
720 Wij hebben (n,1 . beloof d) .
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HARMAN .
Daer is den Graven zoon, de Prince Jan met naeme,
Dien d'eer gebeurd is, van in echte to verzaemen
Met 's Konings dochter . Deez', als van de rechte struik
Een onbesprooken spruit, zal men, naar oudt gebruik,
725 Doen zweren 't onderhoudt van alle vrijigheden,
Die 't landt ooit had voorheen of hebben mocht met reden .
En zoo bemoffelen zijn handen, dat hij 't spel
Door hoogmoed echter ons niet weer in 't war en stel,
Maar hebb' eerbiedelijk het Engelsch hoofdt to vreezen ;
730 En, als hij z~,1 gehuld op deze voorwaerd wezen,
Verheffen tot den naem zijns vaders . Deeze vondt
Is de eenige uitkoomst, die wij hebben . Dus terstondt
(Want ons geen ding zoo quaedt als sloffen is of slepen)
Bestel ons, neve, drie van de bezeilste schepen
735 Gij kept deez hoek, gelij k uw yolk de schipli en doet .
GIJSBERT .
Schepen ? Ik ben gescheept daar ik med' over moet,
En vind mij zoo ver t'zee met uw verhaaste kielen,
Dat ik, helaes, vergeefs nu omzie naer mijn hielen .
(ter zijde) -- Maar weeldig Utrecht, o bisschoppelijke stadt,
740 Zoo ik nog binnen uw welstrijdbre vesten zat,
Ik brachte den Tiran in handen niet dengenen,
Die min het vaderlandt als eigen wraeke meenen .
De waerheidt is (geiijk ik geenzins en beneen),
Dat ik in handeling en vriendtschap ben getreen
745 pp uw aanhouden met de Vorsten, onz' geburen,
(Eer dat men iets bestond), om binnen hunne muren
Te vinden uitvlucht, en niet zonder toeverlaet
721 Zie voor verhouding Florin V met Engeland de aant, bij vs . 1345 .
727 b e m off e 1 e n : belemmeren, binden .
728 echter : later .
730 Herhaal in gedachten : En [deez' zal men] .
731 n a em : w aardigheid, titel,
734 b e s t e 11 e n : leveren .
736 Ik zitt in uw scheepje (schuitje) en moet meevaren .
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Te blijven, bijaldien mislukt waer' onze raedt
En aanslag vol gevaers ; die 'k helpers heb beginners
750 Met goeden ijver, om gelegenheidt to winners
Tot het vergaderen der Staten, 't welk dus lang
De schalke dwingelandt door slimmer treeken gang,
Door dreigen en ontzag, geweten heef t to weren .
Maer toegang in het landt t'ontsluiten vreemden heeren,-755 Om groote steden met drieschende sloten vast
Te dwingen, -- 't platteland to persen met overlast
Van knechten tuchteloos en overzeesche koppen, ---Met oorlogsvolk uitheemsch onz' vestingen to stoppers,
Te zetten d'Eedlen van haar ambten, -- burgers rijk
760 Van haar vrijheden oudt, -- huisluiden op den dijk, . . .
't Was nooit mijn meening .
GEERAZRDT .

Wie kan ordentlijk verquikken
Een staet ter-doodt-toe krank, en weer in orde schikken,
Als d'Opper-overheidt onordlijk wordt betiedt ?
HARMAN .

Dat konde d'eerste noch de tweede Brutes niet.
765 Noch die in 't vrouwenkleedt als mannelijk bevrijder
Zijns vaderlands zich droeg . En waar' 't, dat het een ieder
751
752
754
755
761
763
764

Zie aant . vs. 460 .
t r e e k : list .
vlgg. Herinnering aan Leicester's tijd .
d r i e s c h e n : dreigen .
v e r k w i k k en : weer levend, gezond makers .
belied en : (be)leiden, voeren .
vlgg. Hooft onderstelt her bij Middeleeuwsche ridders een
merkwaardige hoeveelheid kennis der E lassieke geschiedenis!
Voor „d'eerste Brutes" zie vs . 659 . „De tweede Brutes" is een
der moordenaars van Julius Caesar . Verder wordt bedoeld Melon,
die in 379 v . Chr . met eenige andere als vrouwen vermomde
Thebanen den Spartaanschen bevelhebber van Thebe in diens
mooning doodde . Daarmee gaf hij het sein tot den opstand,
waaraan nu eerst Epaminondas, tot dusver huiverig voor het
ontketenen van den burgeroorlog, mee grog doer.
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Zoo nauw zou nemen als Epaminond en gij,
Toen Theb', en Hollandt nu, bleef in de slavernij .
GEERAERDT .

Dan waer het straffeloos de volken to verslinnen !
GIJSBERT .
770

Qnordens al genoeg, laat orders eens beginners .
HARMAN .

Dat zal 't, wanner de Graaf zal zijn in 's Koninks handt.
GIJSBZRT .

Ziet toe, ziet toe ! Gij sleept 's Lands welvaart uit het
[landt.
GEERAERDT .

wie is dat ? De titan, dien wlj to samen vingen ?
GIJSBI RT .

's Landts hoogheidt is 't, die gij verraedt aen vreemde[ ingen .
GEERAZRDT .
775

Men zett' een billijk Prins in Dwingelandt zijn stoel .
GIJSBERT .

Hoe lang toch billijk ? Totdat hij zich meester voel ?
HARMAN .

Zijns levens beele loop doet hem voor goedt bef amen .
GIJSBERT .

Het zij zoo, -- wie veil borg zijn voor zijn erfgenamen ?
GEERAERDT .

Dat is to vet gezorgd : intusschen dag en raadt !
777 z ij n s, hem : n .l . Prins Jan uit vs . 721 .
779b komt tijd, komt raad !
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GIJSBERT .
780

Nooit zorgde hij ver genoeg, die zorgde voor een staat .
HARMAN

Gemeenlijk komen-voort de vroomen uit de vroomen .
GIJSBERT .

En als die regel mist, dan is het omgekomen .
GEJRAERDT .

Men kan een Vorst zijn macht bepalen bij verdrag .
GIJSBERT .

Volvoert dat, als zijn vreemd krijgsvolk u overmag !
HARMAN .
785

Wat middel zoudt gij dan goedvinden to gebruiken ?
GIJSBERT .

Den Graaf en Graaflijkheidt hun wieken wel to fnuiken,
Doch niet door vreemd geweldt, maar naar voorouders
[zeen
Beschrijft de ridderschap, beschrijft de groote steep,
Daar d'opperheidt bij staat, en laat die wederhalen
790 De buitenspoorsche macht in d'oud-bezette palen .
Ik waarschuw ; nog is 't tij dt, verblindt u niet de wrack
HARMAN .

En zoo de Staten zich niet kreunen onzer zaak ?
GEERAERDT .

Of zoo zij, den Tiran ten dienst, ons tegenspannen ?
GIJSBERT.

Vjil 't beste deel des yolks verheert zijn van tirannen,
795 Het oordeel staet aen hen ; this, dulden zij, elk een
782b dan is het gedaan, is het to last .
784 iem, o v e r m o g en : de bass zijn over iemand .
78'r vlgg . Zie cant . bij vs . 460 .
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Die dulde dan met hen, of geef zich elders been .
Want, stoot men dit om, 't schuim van burgers en van
[boeren,
Dat zal, gelijk als gij, den Prins to land-uit voeren,
En, zoo zij 't vinden goed, met lasterlijk bedrijf
soo Hem tasten aan zijn kroon, hem tasten aen zijn lijf .
Dus, zoo gij niet en wacht u wijder dies to moeien,
Zoo zullen eeuwelijk verspuwen en verf oeien
De tijdgenooten en naneven uwen naam .
En, oft ik 't met u stond, zoo waer' 't nog onbequaem,
805 Dus in der ijle yolk en schepen toe to reeden.
HARMAN .

Dewijl de zaek bij u dus staat, ik ben to vreeden,
Dat wij ons in de rust van deze nacht beraen .
GEERAERDT .

Zoo gij mij overstemt, ik moet er onder staen.
Maer zal toch nimmermeer 't bier-blijven veilig vinden .
GIJSBERT .
810

Nooit is er heil gevolgt uit raadt van bijstre zinnen .
Ay, red d'uwe, en toon van rede wat meer blijks .
HARMAN [tot V elzen] .

Goe

nacht, zoon .

(At) .
GIJsBERT [tot V elzen] .

Neef, goe nacht .

(At .)

GEERARDT .

Ik wensch u desgelij ks .

797 d it : nl, bet beste deel des yolks van vs. 794 .
s04a Zelf s als ik 't met u aandurfde .
.
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[TWEDZ TOONEEL : GEERAERDT, MACHTELT VAN
VELZEN .
GEERAERDT .

't Was wel, dat wij den grondt voor Aemstel eerst ver[zwegen
Wij hadden anders hem niet in 't verbond gekregen !
sly 't Is quaadt, jets aen to slaan met nauwgezette lien
MACHTELT .

Mijn Heere, zijt gij daar ? Wat quelt u ? Over wien
Is uw misnoegen ?
GEERAERDT.

't Schijnt, of Aemstel zou bezwijken .
MACHTELT .

Hoe dat ?
GEERAERDT .

Hij neigt tot raadt, die geenszins veiliglijken
Te werk to stellen is, noch wel gedijen kan .
MACHTELT.
824

Wat toch ?
GEERAERDT .

Maer zachtelijk to handlen den Tiran .
MACHTELT .

Indjen 't een vrouw betaemt to zeggen haar gevoelen,
Zoo bid ik, laet den brandt van onze smart bekoelen,
Zooveel, dat onze leedt ende bizondre haet
Niet boven lief de van 't gemeene best en gaet .
GEERAERDT .
825

'k Heb groot verlangen naar mijn Schildknaeps weder[keeren,

817

b e z w ij k e u : het opgeven .
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Denwelken ik heb heen, (om antwoordt to begeeren,
Dat d'uitkomst van de zaak ontdekke naekt en klaer)
Naer Muiderberg geschikt, aen Timon tooveraer .
Ik gis, hij is nu wel ten einde zijnen pade .
MACHTELT .
830

Wat quade raetsman, lief, daar gij mee gaat to rade !
GEERAERDT .

835

Wat zal ik makers? Een verlangen zonder maat
Mij 't harte nimmermeer to snerpen of -en-laat
Om weten, wat geluk wij hebben to verbeiden .
't Zij, dat wij laten ons van Aemstels zinnen leiden,
Of dat men 't aen de gunst der winders hangers zal,
't Is condom vol gevaers, en 't geldt mij boven al .
MACHTEI,T (weenend) .

Helaes !
GJERAERDT .

Zoo niet, mijn troost, mijn ziele, spaer uw tranen .
Van vaek ik mij en van vermoeidheidt voel vermanen .
MACHTEI{T

't Is wonder, dat u die bevingen niet veel eer .
GEERAERDT .
840

Treed in .
MACHTEI{T .

Ik volg, mijn lief, treed in, en geef u neer .
DERDE TOONEEL : SCHII,DKNAEP, later TmoN,
HELSCHE GEEST .]

vervolgens

SCHII,DKNAEP .

Mijn levers hoord' ik vaak en menigmaal ten breesten
832 snerpen : pijnigen.
835 Dus : met den Graaf scheep zal gaan .
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Van spook gewagen en van tooverij en geesten ;
Maar ondervond nooit jet . Doch 't hooren en het zien
Van zulk bedrijf getuigen kloeke lien,
845 En die niet zijn gewoon, de waarheidt to bemeuz'len .
Dus ik wel 't meeste deel, maar al niet hood voor beuz'len .
Als ongeluk mij parst, vind ik mij heuglijk som(s)
En somtijds treurig, dat ik niet kan zien waarom .
Komt dat bij geesten toe, die zwijgend innesluipen
850 En onze zinnen door hun binnenste bekruipen ?
Of maken zonneschij n of buiig weer onstuim
Den menschen nu een droev' en dan een blijde luim ?
Doet al uw best, somtijds een licht ding zal u missen,
En somtijds rolt een zaak van-zelve, tegens gissen .
855 Zijn 't geesten, die alzoo beschertsen ons verstant ?
Of is het wild geluk der werel d allerhand ?
Ni schij nt to pikken iet op ons van alle zij den ;
Dan waarschuwt jet, of helpt, en schijnt met ons to lijden .
Wanner men daarop let, dunkt mij geloovenswaardt,
860 Hoe dat er geesten zijn van goed' en quaeder aardt .
Den quaeden geesten eer van wijsheidt toe to schrijven,
Aen hen to zoeken heil en raadt in ons bedrijven,
En is, naar dat ik kan bevroen, niet wel gedaan .
Nochtans belast mijn Heer mij daarom nit to gaan .
865 Een ander van zijn hals, dus duidend, had geschoven
Zijns Heers bevel : ik leg de toortsen in den oven .
Hoe dat ik nader koom aen Muiderberg gegaen,
Hoe dikker lucht ; o f Iaet ik 't mij to voren staen ?
Hier, in verlooren hol en heggen naer beloken,
845 b e m e u z e 1 e n : bezoedelen .
6 all e r h a n d : (zoo) veelsoortig .
s m e t o n s t e l ij d en : met ons medelijden to heb be n .
865 d u s d u i d e n d : dat bevel zoo opvattend, n .l . als een raadplegen
van „quaede geesten" .
.,
866de toortsen in den oven leggen : waarschi~nlijk : den
oven aansteken, dus de zaak aan den gang brengen .
868zich to voren laten staen : zichverbeelden .
85
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Timon de Tooveraer, van niemant onbesproken,
Verschuilt zijn haetlijk hooft . 't Verkeerde schepsel lijdt
En wallegt van den dag en alle lieflijkheidt .
Zijn eigen lichaam niet en wenscht hij wel to tieren
Maer scherp gebeent, bekleed met onderaardsche spieren,
875 Is schoonheidt in zijn zin . Een kinne, die de schaar
Haar ruigheidt nooit besnoeid', en ongekemmet haar,
En van geschrcokten huid de rimpels hem vermaken ;
Lantaernhoornsch gezicht, boll' oogen, hooge kaken .
Onzaalge mensch, is dan uw wijsheidt ongemeen
880 Gebonden aen dusdanige wanschapenheen ?
Of kan de dwaasheidt ijl van jongers en van vrouwen
Aen dezen woesten schijn to lichter toevertrouwen
Verborgen wetenschap ? Voorwaar, bet mochte wel,
Dat dit, en al uw doen, niet waer dan guichelspel .
885 Ik zal 't doorzien . Wat kan 't mij meet dan u toch deeren ?
Hou, luistert, konstenaer, die met of grij slij k sweeten,
Des of grondts heilloos yolk kunt dwingen, naar ik boor .
870

TIMON [voodoo pig als Echo van Schildknaap's woorden .]

Ik boor .
SCHII,DKNAEP.

Gig, die mljn elgen stem terugge kaatst in 't oor,
890 En antwoordt met mi j n mondt, waar zij t gij met uw
wonder?
TIMON .

Onder .
SCHILDKNAEP .

Indien gij U vermeet to wezen een vermonder
Van 't geen dat zal geschien, zoo gun, dat ik koom in .
873 tier en : er goed uitzien .
879 onderaardsch : afzichtelijk .
877 g e s c h r o o k t : uitgedroogd .
878 De ruities in een lantaarn waren

niet van glas, maar van een
plant hoorn .
884 guichelspel : duivelskunstenarij .
886 k o n s t e n a e r : toovenaar,
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TTMON .

Koom in .
SCHILDKNAEP .
895

Op zaeke van gewigt ik hooren zoud' uw zin .
Wat raadt orn 't hol zijn dear to vinden in deez' hoeken ?
TIMON .

Zoeken .
SCHILDKNAEP .

Ik zoek vergeefs en zoud' mijn oogen schier vervloeken .
Maar bier is 't duister ; leidt de weg bier naer beneen ?
TIMON .
goo

Neen .
SCHII,DKNAEP .

Alom is 't dicht, waer ik bet loch to vinden meen .
Zeg van den ingang mij, bid ik, een merrekteiken .
TIMON .

Eiken .
SCHILDKNAEP .

Hier staet ze . Maer bet oog geen ingang kan bereiken .
905 Kom liever buiten gij, verwachten u ik zal .
TIMON .

Ik zal.
SCHII,DKNAEP .

Waar wilt gij, dat ik toef : beneden in bet dal,
Dat vol van lissen staat, of liever bier ter stele?
TIMON .

Ter stele .
SCHII,DKNAEP .
910

Ik bid u, help mij voort ; 't is middernacht alreede .
Wanneer zoo zal uw konst toch komen voor den lag?

901 loch : gat.
910 v o o r t : spoedig .

57
TIMON .
VOOr den dag .
SCHILDKNAEP .
Beginners zult gij dan al zonder lang verdrag
De zon om deez' tijdt 's jaars is niet gewoon to luien .
915 Wat zie ik ? . . . D'eijke leeft ! Het aardtrijk met de kruien
Rondom den wortel schudt ! De boom springt nit zijn
[grondt,
Die waesemt rook en vlam ! Och, dit's de hel haar mondt !
Och, dreigen van de doodt mij nooit zoo zeer vervaerde !
TIMON .
flier hers ik, Timon, die in water, lucht, en aerde
920 Voer over geesten, spook en ikkers heerschappij .
Al waar de wereldt of verschrikt, dat schrikt voor mii .
In 't diepe van der zee, door kracht van heilloos rijmen,
Bekommer ik de Zon . Ik doe de Maen bezwijmen,
Dat zij haar doodtverw zet . De winders, zonder toom
925 Aen 't rennen, schut ik kort, en maak een doode stroom ;
En mits het mij belieft, help ik hen weer aen 't hollers,
En schud den hemel, dat de sterren suizebollen .
Ontbinden kan ik de gemoeden van de min,
En andre weder stuur ik harde zorgen in .
930 Bij naere middernacht doe ik mijn eunjers draven
Het kerkhof om, en driesch de dooden uit de graven,
En breek hun ij sren slaep, en doming hen vaerdig, dat
913 verdrag : uitstel .
920 (n) i k k e r : booze geest, duivel .
922 h e i l l o o s r ij men : tooverspreuken .
923 b e k o m m e r e n : ophouden, hinderen .
925 s c hut i k k o r t : stuit ik plotseling .
m a a k e e n d o o d e s t r o o m : maak [ze zoo rustig als water bij
doodstroom, d . i . op de kentering der getijden .
926 m i t s : zoodra .
930 e u n j e r : booze geest, spook (verbastering uit anger : hongaar,
zigeuner) .
931 d r i e s c h e n : door dreigen dwingen .
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Zij mij aenwijzing doen van een verborgen schat,
Of van kleinoodien, voor veel jaren al verlooren .
935 Of, - wil ik weten 't eindt, eer dat bet is gebooren,
Van eenen aenslag, - zulks zal bij een geest geschien,
Die door d'omstandigheen vervollegs noodt kan zien .
Eischt wat gij weten wilt .
SCHII,DKNAEP .

De Velzer Heer, ontsteeken
Met eedle gramschap om de schennisse to wreeken,
940 Bedreven aen zij n vrouw, beef t als een moedig man
Zijn handen, kloek ter daedt, geleit aan den tiran,

En houdt op 't Muider Slot gevangen den misdadigen .
't Geluk, wat dreigt bet? Zal't zijn aenslag begenadigen ?
Of waer bet beter nooit in dit gevaer getreen ?
TIMON .
945

Vertoeft zoolang, dat ik behoorlijk toe mag reen .
De mondt van eenen geest u 't antwoordt zal verklaren .
Verschrik niet, wat zich voor gedaenten openbaren,
Want apes is in dwang van deze roed' haar kracht .
SCHII,DKNAEP .

950

Daer koome wat bet zij . Al 't geen dat gij verwacht,
Dat hen ik wel getroost . En zijt gij voor de scharen
Der belle veilig zelf,, gij zult mij wel bewaren .
TIMON .

Nu luistert naer mij, gij, driekoppig' Hekate,
Nu vol, nu rechts, nu slinks van tronie hallef -snee ;
0, grootste dwaelstar, die de duister mint, van zessen
945b . . . dat
952 H k a t

ik behoorlijk mijn toebereidselen kan waken .
toovergodin, om haar drievoudigen aard van spook-,
maan-, en j achtgodin vaak „driekoppig" voorgesteld . her naam
voor de Maan .
953 (s)links .
954 0, grootste der zes nacht-dwaalsterren of nacht-planeten [in de
astrologic, to weten : Maan, Mercurius, Venus, Mars, Juppiter,
Saturnus ; de Zon is de zevende of dag-planeet] .

e

e:
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Gij, die in uw gewoudt hebt alle tooveressen
En let van liever leed op beevaert en gelol,
Nachtloopster, luistervink, weermaekster, groote kol ;
En gij, gekroonde drank, vol van verbolgen steuring,
Die 's Hemels burgerij afvallig bracht tot scheuring,
960 1n worpt u op tot hoofd des heirs dul opgeruit,
Dien 't muiten zunrst bequam, en die nog stadig muit,
Aenhitsend hemelwaerts uw booz' wanschapen schimmen,
Hoewel flu t'zink zoo diep als gij dacht hoog to klimmen ;
Tiran des swavelpoels, voor wien al d'afgrondt beeft,
965 En wat er onder Maen de wereld ommezweef t
Van toovergeesten, tuk op kruiden en venijnen,
Of onderaerdsch gedrogt gaet waren in de mijnen,
Ulieden ik bezweer door deze teekens plat,
Door deze beelden, die gemaelt staen op dit bladt,
970 Door deze namen, groot bij Arabiers en Mooren,
Door deze roede, en door de kracht, daarin bezworen,
En door 't versteurt gebeent van dezen cirkel rondt,
Dat gij verschijnen doet, alhier voor mij, terstondt,
Een geest, gezwind op refs, deurtrapt, rondomme zwierig,
975 Betweeter, tij dingziek, bemoeial en nieuwsgierig
En die van logentael-te-spreeken voor mij schrikt .
De Maen gehoorzaemt reeds : zij heef t mij toegeknikt .
Der hellen Koning meed', oft ik ben onervaeren,
Want d'aerde loeit van angst, en arbeidt om to baeren .
955

955
956
958
960
963
966
968
972
974
979

g e w o u d t : geweld, macht .
v a n 1 i e v e r 1 e e d : gedurig ; g e l o l : opdreunen van tooverspreuken .
Lucifer . s t e u r i n g : verstoordheid .
d u l : doizinnig .
t e z ink : daar beneden, in de laagte .
t u k op : bedreven in .
p 1 a t : (voor u zoo) duidelijk .
En bij 't gebeente, dat in dezen cirkel, diep ik nu met mijn staf
aanduid, in het graf verstoord is, . . .
r o n d o m m e z w i e r i g : in alle opzichten gewikst .
Want de aarde verleent, loeiende van angst en smart, doortocht
(aan den helschen geest, diep zij als het ware baart) .
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HELSCHr GEEST .
980

De Vorst der diepten schikt mij uit den helschen brandt,
Onwillig, maar door dwang zijn vaerdigen gezant,
Om, Timon, op de vraeg, die gij hebt voor to stellen,
t'Antwoorden . Vraegt maer kort en oorlooft mij ter hellen .
TIMON .

985

Den Graef van Hollandt houdt de Velzerheer gevaen
Te Muiden op bet Slot ; zeg, hoe 't hem zal vergaen .
HELSCHE GEEST .

't Is wel van hem verzint
Dat hij 't zich onderwindt .
TIMON .

Vaer been, gij hebt voldient .
HEI,SCHE GEEST .

Ik vaer .
TIMON .

Deez tij ding dragen,
Gij jongman, moogt uw Heer, dien zij wel zal behagen .
990 Op loogen gij den Geest zult vinden nimmermeer .
SCHILDKNAEP .

Ik ga dan, Timon ; dit laet u to loon mij n Heer . (Timon at .)
't Is ongelooflijk, dat zoo wonderlijke zaeken,
Niet inderdaedt geschien, maer dat haer menschen
[maeken,
En geven valschen schij n . Nochtans, hen maekt verdacht,
995 Dat zij dusdanig spel niet spelen dan bij nacht,
Een tij dt, die gunstig heelt 't litteeken van de loogen .
981 v a e r d i g : (bereid) vaardig.
983 Vraag spoedig en geef mij verlof tot terugkeer naar de hel .
986 v e r z i n t : zie vs . 1000 en 1001 .
990 vinden : betrappen.
9961 i t t e e ken : herkenningsteeken .
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Laat zien : hoe sprak de Geest? Ik zou't vergeten moogen .
„'t Is wel van hem verzint, dat hij 't zich onderwindt ."
Hoe nu ? Het woordt „verzint" men dubbelduidig vindt .
1000 Is 't van mijn Heer verzint, met zinnen wel gesleepen ?
Oft heeft hij zich verzint, en wel to deeg' vergrepen ?
Wie left mij uit hoe ik dit nemen zal ? J a, ja,
Nu dat bet ommekomt, vied ik mij even na.
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFEREN .

Och, hoe veel beter waar bet, nooit to zijn gebooren,
1005 En 't licht to missen,
't Welk men, zoo menig, menig mensche ziet bekooren
Tot schendig glissen, Dan uit voorouders snoodt to zijn gesprooten,
En wezen van 't veracht,
1010 Onzuivere geslacht,
Verworpen looters !
Al wie dat het genot van burs begeerte vijnen
Door booze daeden,
Dien moet hun lust, met nasmaek quaedt, in 't kort ver[dwijnen
1015 Tot eigen schaeden .
En 't leelij k ongerucht, sterf t t' geener stonden,
Maer wispelt na en voor
Met vale wieken door
Der menschen monden .
1020

Geen ding en is er, dat zoo zeer verleidt de vroomen
Van vroomheidts wegen,
Als slimme voorgang, meest van ouders en van oomen

Nu bet er op aankomt . .
Tot schandelJ'k uitgliJ'den, bier misdoen .
vijnen : vinden .
1016ongerucht : slechte naam .
1017 wispelen : zweven .
1022 slimme voorgang : slecht voorbeeld.
1004
1007
1012
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Tot quaedt genegen .
In hunlier spoor zijn voeten ongebonden
1025 Elk licht verreukeloost,
En, met 't gezelschap, troost
Zich in de zonden .
Hoe veele doen to kort, helaes ! dan hunnen neven,
Naekomelingen,
1030 Degeen', die door bedompte tocht des moeds gedreven,
In schande springen !
Gelijk de Velzer Heer, die gaet besluiten,
Dat hij, om wraeks verzaen,
1035

's Lands hoogheidt wil verraen
Aen macht van buiten.

Mij lust in 't klaagbadt, (laes!) weemoedelijk to treden
Naer druks vermanen,
En mij to wasschen heel van boven tot beneden
In laeuwe tranen .
10400, menschen broosch, hoe glad is voor u alien
Heilzaeme deugdes baen,
Daer niemandt zeeker staen
En kan voor 't vallen !
Tot nog toe Velzen ging, zoo 't scheen, dat niemand vaster
Zijn treden spande .
N a is, (helaes! helaes !) zij n lof verkeert in laster,
Zijn roem in schande .
Voortaen zal elk, die plag to prijzen, smalen ;
Voortaen zal niemandt meer
1050 Om d'onbesproken eer
Zijn huffs ophalen .
1045

1024 vlg . In hun spoor verzuimt licht elk to letten op zijn vrijvolgende voeten .
1028 hoe v e e l e : hoe zeer .
1030 door lang bedwongen hartstocht gedreven .
10461 a s t e r : sterke of keuring .
1051 op hale n : aanhalen .
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0 Gijsbrecht, waardig Heer van onzen vaderlande,
Wij s, goedertieren,
Die daer den klaren Aemstel met zijn groenen rande
1055 Hebt to bestieren,
Hoe is ook d'inslag u bedekt gehouwen !
Hoe zijt gij ingeleidt
Door uw trouwhartigheidt
En goed betrouwen !
Nu vreez' een ieder, die getroont wordt om gezworen
Aenslag to maeken,
Dat daer iet antlers schuilen mag dan't schijnt geschoren,
In 't hol der zaeken .
Zoodat men lichtlij k komt, door 't valsch bedieden,
1065 Niet in gevaer alleen,
Maer n ae to jaegen, 'tgeen
Men meent to vlieden .
1060

Niemandt verlaet zich hier op edel' oft oneele,
Vrienden of magen
1070 Want die tezamen spannen, doen 't ten meesten deele
Door haet to dragen,
Oft hoop tot hooger luk, beid' eer vergeten
Neemt Aemstel nit hun rot,
Wiens wit zal lief de tot
1075 's Lands welvaart heeten !

ins 1 a g : (als van een weef sel) nadere uitwerking van hetgeen
met de schering (vs . 1062) begonnen is .
1060 g e t r o o n t : meegetroond .
1062 g e s c h o r en : door de schering (van het weef sel) aangegeven .
1063 't h o 1 : het binnenste .
1064 't v a l s c h bedieden : de verkeerde opvatting .
J073 Bij de bende van deze samenspanners moet men voor Aemstel
een uitzondering maken .
1056
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VIERDE BEDRIJF .
[EERsTn T00NEEI, :

GEEST VAN VEI,ZEN'S BROEDER,
GRAA FI,ORIS .]
GEEST .

Wee, Graaf van Hollandt, wee Graaf Floris, wraek,
[wraek, wraek
Zij over u, die in mijn bloet vont zulk een smaek ;
U, die mij afgesneen den draedt (eerst aangeheven),
Mij uit den arm ontrukt het alderliefste levee,
1080 En mij ontweldigt hebt des blij den lichts genot,
En schendiglijk beroofd van 't kostlijk overschot
Der zoet' en van natuur mij nog gegunde dagen,
Van, 't zelschap smakelij k van vrienden en van magen,
En alles waer het hart zoo teeder over hung,
1085 Met bitter scheiden en verlies van alle ding ;
Gij, die daer hebt gemaekt mijn lichaam tot een leege
En maaksellooze romp ; -- ten akeligen wege
(Gesleten van het spoor, dat naer beneden 1eidt)
Mij sturend henen af, in mijner eenzaemheidt ;
1090 Um met het fluistrend yolk der geesten to vergaeren
En zonder zonneschijn en zonder lucht to waeren ;
Gij, rechter rechteloos, nu is uw tijdt nabij !
Wee Floris ! Floris wee ! Te wraek ontzeg ik dij .
Dit wreekvier, deze toorts, die zendt u 't recht vergeten .
1095 De viamme zeng' u't hart, en knaege't vuil geweten . (A/ .)
1084 over h a n g en : op gesteld zijn (zie vs . 710) .
1093 Zie vs . 565 .
1004 't r e c h t v e r g e t e n : het door u met voeten getreden recht .
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PI,ORIS (ontwakende als uit een boozen droom .)
Aij mij ! Wat schrik is dit, die mij de stem besluit ?
Mijn haren staan to berg, het zweet dat breekt mij uit .
Wat angst beklemt mij 't hart? Och, wat is mij ver[scheenen ?
Hoe
wroegt
mijn
borst vol
Mijn tijdt nabij ? 0, ramp !
[peenen !
1100 Heef t mij de geest geraekt ? Oft is het, dat, zoo fluks,
Ik, die bevangen was met dronkenschap des luks,
En sluimervallig, word gewekt van mijn verslegen moedt,
En mijn geweten, flu benuchtert door de tegenspoedt ?
Aij mij ! 'k zie nog den geest, en 't bloed, dat wraeke raest .
1105 0 Velzen, Velzen !

[TWEEDS T00NEEI, : GRAAF FI,ORIS, GEERAERDT VAN
VELZEN, daarna HARMAN VAN WOERDEN, GIJSBERT
VAN AEMSTEI, . ]

(off 't geroe~ van Floris toesnellend .)
Wie vereischt mij zoo verbaest ?

GEERAERDT

FI,ORIS .

0 Velzen
G;ERAERDT .

Wat 's er gaens ? Op, ridders, op, en knaepen !
Op, Woerden, Woerden !
HARMAN .

Wat is 't onraedt ? Wapen ! Wapen
Op, Aemstel ! Aemstel, op !
1099 w r o e g e n : (zich) wringen ; peenen : straffen .
1100 Of komt het doordat ik, bedwelmd en in slaap gewiegd door het
geluk, flu zoo plotseling . . .
1105 Wie roept mij zoo angstig ?
Nederl. Schrijvere, no. 19 .
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GIJSBERT .

Hoe? Vij and ? Wat ' s er of?
Beleert hij 't slot? Oft is hij in den binnenhof ?
HARMAN .
.1110

Waer is 't to doen ?
GEERAERDT .

Van wien is dit gerucht begonnen ?
PLORIS .

Van mij, o Velzen !, die van angste ben verwonnen
En sprak u gaarne .
GEERAERDT .

Mij alleen, oft d' andren mee ?
BI,ORIS .

Alleen . Ik ben geparst aen u to zoeken vree .
GEERAERDT .

Wat zegt gij, Heeren ?
HARMAN .

Doe 't .
GIJSBERT .

't Wordt van mij goedt gevonden .
HARMAN .
1115

Wij gaen dan weer to rust . (At) .
GIJSBERT .

Gij moogt zijn hart doorgronden (At .)
GEERAERDT .

Ik zal hem hooren.

Wel, wat, Floris, wilt gij toch ?

1 109 b e 1 e e r en : ladders (of leeren) pl aatsen tegen .
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[D] RDE T00NEEI, : GEERAERDT VAN VEI,ZEN, GRAA1'
FI,ORIS .]
rLORIS .
Ik deed u ongelijk, och, neef van Velzen, och !
GEERAERDT .
Wat kept gij aen hetgeen dat ieder openbaer is?
FLORIS .
Ach, ik heb u verkort, zoo dat het al to zwaer is .
GEERAERDT .
1120 Ik voel 't, en duidelijk : spaer daar vrij woorden af .
FLORIS .
Ik viel uw broeder streng, en hielp hem in het graf .
Den Raedt met dreigen doend' al zulk een vonnis vijnen .
GEERAERDT .
Geen arger onrecht, dan dat enkel recht wil schijnen .
FLORIS .
't Bewijs was niet bestaende, en tegens hem to zwak

.

GEERAERDT .
1125 Uw bloeddorst stopte hetgeen dat aen 't bewij s ontbrak,
FLORIS .
Mij deert, dat ik ooit deed d'onnoosel' anneklagen .
GEERAERDT .
Dat denk ik wel, flu 't komt dus qualij k to best agen .
1118 Wat hebt gij to „beket nen" ten opzichte van wat ieder duidelijk
is?
1122 v ij n en : vinden, hier wijzen .
1124 b e s t a e n : voldoende zijn .
1127 b e slag e n (infinitief) : uitvallen .
Nederl . &hrijver8, no. 19 .
3*
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FLORIS .

fk was vol quaedt vermoens en heel verblindt daarvan .
GEERAERDT .
1130

Die iemand quaedt toeschrijft eer dat hij 't weten kan,
En uit vermoeden haat, is waardig dat hij sneuvel .
FLORIS .

't Is Prinssen ziekt' ; wij gaen al tzamen aen dit euvel .
GEERAERDT .
Die veeler vreez' wil zij n, gaet veel to vreezen aan
FLORIS .

Helaes ! nog heb ik u in swaerder stuk misdaen .
GEERAERDT .

Niet mij alleen, maar haar, die 'k eeuwig heb to minnen .
FLORIS .
1135

De wederwaardigheidt doorsporrelde mijn zinnen,
De spijt die wrong mij 't hart en dreef mij tot die zaek .
GERAERDT .

Wel, ieder dan zijn beurt . Nu drijft ze mij tot wraek .
FLORIS .

Mijn boelschap tergd' me staag ; deez' heeft de schuld van
[alle .
GEERAERDT .

Zoo schendt gij lien van eer : den boelen to gevalle .
FLORIS .
1140

Ik vloek den tij dt, dat ik bemind' haar lichten aardt.

1]32b beef t (nu zeif) veel to vreezen .
135 wed e r w a a r d i g h e i d : smadelijke bej egening (ni. die van vs .
300) ; doorsporrelen : bruisers door .
1 137 b o e 1(s c h a p) : minnares .
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GERARDT .

Maar Hollandt vloekt den tijdt, dat gij geboren waert !
rLORIS .

Ach, Velzen, geef mij peis ; zie, hoe ik mij verneder .
GEERAERDT .

Geef gij mij n broeder 't lij f , mij n vrouw ha ar eere weder .
FLORIS .

Doet of standt van 't krakkeel, o Ridder ! en ik zal . . .
GEERAERDT .
1145

Wat zoudt gij, die nu hebt, dat u is, niet met al?
PLORIS .

Uw bastaertdochter zal ik trouwen . Laet mij 't leven !
GEERAERDT .

Te waard is zij me, ik wil z'aan geen verrader geven .
FI,ORIS .

Hoe hebt gij 't met mij voor ? Oft waar dan wacht ik naar?
GEERAERDT .

D at werdt gij tzij ner tij dt in tij dts genoeg gewaar .
11501k ga : de rede wordt hier toch om niet versleten ! (At)

[VIJRDn TOONEFrI* : GRAAF EI,ORIS .]
FLORIS .

Wat is de mijn' een val ! Hoe ver ben ik versmeten !
Op gisteren zat ik hoog, verzelschapt met de pracht
Des Priesterdoms verwaent, en Heeren groot van macht ;
1153 verwaent : luisterrijk.

70
In 't schoone midden van den drang der eedle scharen ;
1155 Omringelt met den stoet van lij fwacht en dienaren,

AIs een vermogen vorst, en van dit vrij e landt
d'Uitsteekendste persoon ; en zou deez gulden bandt,
Die niet dap Graeflijk haar gewoon is to verschuilen,
Met menig Koninks kroon nood hebben willen ruilen .
1160 Nu leg ik als verslenst, van ieder to versmaen,
Onwaardelijk geboeit, en op mijn hals gevaen
Des ik mijzelven 't hoofd van troosteloosheidt plonder .
In een, in eenen dag bee ik geworpen yonder,
En is verdwenen heel mijn gloorie klaar, gelijk
1165 Als van den hemel valt de sneeuw en smelt in 't slijk .
Gaet been, vertrouwt bet luk ! Mij, dien met feestig
[groeten
De morgen annebad, en d'avondt trail met voeten .
Maer hoe toch ? . . . Ai, ik dool, mijn scheut begon veel eer .
Aen 't vallen was ik lang, maar gistren quam ik peer .
1170 O vleister vijandin, toen gij 't onlijdzaem razen,
Met giftige oogen, mij ten aedren in quaemt blazen,
Dat greep mij aen, gelijk door de gebeten wondt
Zij n schennis schiet bet schuim van eenen dullen hondt,
En ongenadig woedt op al de leen verwonnen .
1175 Toen stiet mijn luk zijn kruin ; toen viel ik ; toen begonnen
Te wankelen mijn staet, to waggelen mijn kroon ;
Then zweeken onder mij de stijlen van mijn troop .
0 valsche vrouw, hoe diet staet mij uw loos aanschouwen !
Hoe diet uw lusten ! Och, wat komt er ramps door
[vrouwen,
1180 Dat geblankette quaedt ! Fij, dat ik, ter begeert
Van uw vermetelheidt, d'eerwaerdig' heb onteert !
Daar 't zoo bederflijk in bestier van alle staten
Is, zonder eers genot d'eerwaardigen to laten !
1156
1160
1161
1168

vermogen (d) : machtig.
verslenst : verwelkt .
o p mij n h a 1 s : terwijl bet gaat om mijn levee .
s c h e u t : snelle plotselinge beweging, bier val .
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Wat ging mij aen ? 'k En weet . 't Vernuft was slinks en
[krom :
1185 Ben averechtsen weg mijn zinnen sloegen om .
Nu is 't to laat . 0 man, onzaligst uwer tij den !
Wat zal ik ? Wakker zijn noch slapen kan ik lij den .
Vol kommers 't waeken is, de slae p vol angsten straf .
Ellend, wordt gij niet mat, zoo mat mij h aestig of .
[\TIJrDE `.I`00NEEI, : TROMPETTER .]
TROMPETTER .
1190

De blanke uchtendt met haar schoon gebloosde kaken,
In 't heuglijke kleedt van dundoek en scharlaken,
Rust toe ter hemelvaert, -- haar goude pruik al ree
In 't zilver schittert van de vlakke Zuiderzee
En doet de schaduw vocht der duisterheidt verj agen .
1195 Het zweef t een f risse dauw van roozen om haar wagen .
De zonne volgt het spoor van 's ouden Tithons bruidt
En steekt den hemel al zijn minder' oogen uit .
In 't Ooste daegt het op . De nacht begint to duiken .
Wie dat ter schildwacht staet, geen oog en late luiken .
[ZESDE TOONEEI, : GEERAERDT VAN VELZEN, SCHII,D'
KNAEP, later TROMPETTER, HARMAN VAN WOERDEN
EN GIJSBERT VAN AEMSTEL .]
SCHII,DKNAEP .
1200

Ik acht, mijn Heer die neemt mijn meening zeer wel in,
En ziet den tweesprong van dit antwoordt dubbelzin,
En 't strijdige verstandt, in eendracht van geluiden .

1192 p r u i k : haardos .
1194 Onderwerp is, „De blanke uchtendt ."
1196 's o u d e n Tithons bruidt : Aurora, de godin van den dageraad .
1197 doof t het licht der sterren .
1202 verstandt : beteekenis .
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GEERAERDT .

Men neem het zoo men wil . Voor mij is, dat men 't duiden
Ten minsten op den zin kan, die mij best gelijkt .
1205 Dus mijn gemoedt geenszins van eersten raedt en wijkt .
Maer 't geen dat ik bezuur, dat zal hij mee bezuren .
TROMPETTER .

Op ! Wapen, wapen ! Mant uw toorens, mant uw muuren !
Op, krijgslien ! Vijand ! Op, en vaerdig in 't geweer
GEERAERDT .

Wat vijandt ?
SCHILDKNAEP .

Ridders, op !
GEERAERDT .
1210

Waer is hij ? Heind of veer?
Aen welke zijde ziet gij, wachter, hen ontdekken ?
TROMPETTER .

Ik zie, langs Diemerdij k, een stof wolk herwaerts trekken ;
In rep en roeren is de Waterlandsche zij ;
Van schuiten zonder tal grimmelt het op het I J .
GIJSBERT .

\Vat is er gaans ?
SCHILDKNAEP .

Op ! Op !
HARMAN .

Hoe?
SCHII,DKNAEP .

Vij andt !
1210 ontdekken ; to voorschijn komen .
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GIJSBERT.

waer verschenen ?
GEERA1 RDT .
1215

In 't IJ, ook op den dijk van Diemen, en dat heenen ;
In groote menigt .
SCHII,DKNAP .

Op, op mannen ! Op met vlijt
Bezet uw muren !
HARMAN .

't Is geen muurbezettens tijdt .
GIJSBERT .

Zoo doet bet zeker niet .
GEERAItRDT .

't Is tij dt om to vervaren .
HARMAN .

Een ied er rust' zich toe ! (Af .)
GIJSBJRT .

Het volt ek laet vergaren
1220 Om of to trekken ! (Af .)
G]ERAERDT

(tot Schildknae~) .

Gaet gij om den Graaf to hael .
SCHILDKNA1 P .

Ik ga .

(A/ .)
GEERAERDT.

Dat men terstondt de paerden tooni' en zael' !
Mij n vrouw, waer is zij ?
1215 e n d a t h e e n en : en dien kant nit .
1218 v e r v a r e n : vertrekken.
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[ZEVENDE TOONEEL :
VELZEN,

GEERAERDT EN MACfl rEL r VAN
SCHILDKNAEP .]

later

MACHTELT .

flier, mijn Heer .
GEERAERDT .

Mlj n heve leven,
De tljdt wll, dat wij ons van 't Huffs to Muiden geven,
In zulker ijl en wijz', dat zij niet toe en laet
1225 Ulien to voeren mee .
MACHTEI,T .

(weenend .)

Waer blijf ik dan ? Wat raedt
Schiet mij dan over?
GEERAERDT .

Mijn verkooren, stilt uw weenen .
D'onwetende gemeent is schendig op de beenen .
Haar oploopende moedt t'ontwijken is ons 't naest,
En bot to geven, tot dat zij hebb' uitgeraest .
1230 Want wederstandt to doen is haar met spooren noopen .
Maar laetmen zonder stoot haar t'eind van adem loopen,
Haar dapperheidt verslenst ; en hoe zij hooger klom,
Hoe dat zij logger zinkt . Dan ziet een ieder om,
Wat loon van zijnen dienst hij hebbe to verwachten,
1235 Dan schieten huffs, en vrouw, en kindt in de gedachten .
Dus hoopt ten besten ! God zij met u, lief, ik gae .
MACHTEI,T .

flier blijv' ik dan alleen op 's woeden yolks genae .
Helaes, wat overlast zal mij al staan to lijen
1227 s c hen dig : duchtig, „leelijk" .
1228 o p 1 o o p e n d e m o e d t : met kracht en dreigeud zich verheffende toorn .

1229 b o t g e v e n : bot vieren, dus ruimte geven .
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GEERAERDT .

De vrouwelijke staet zal u genoeg bevrijen,
1240 En 't mededoogen van het leelijk onbescheidt,
Daar gij mee zijt verkort, -- en uw onnozelheidt .
De droefheidt bindt uw tong . Och, laet dit schreien achter,
Dat toch verlooren is, -- en zet uw hart wat zachter .
SCHILDKNAEP .

Als 't a belieft, mijn Heer, 't gezelschap is gereedt .
MACHTBI,T .
1245

De God gedenk' aan u, die 't schijnt dat mij vergeet,
En wil u bet'ren weg, dan 't hart mij tuigt, geleiden !
GEBRAF;RDT .
Een blijd verzaemen gun hij ons na 't droevig scheiden .
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOPFEREN .

1250

1255

1260

Den openbaren Dwingelandt
Met cooed to bieden wederstandt
En op de harssenpan to treeden,
Om met het storten van het bloed
Den Vaderlande 't waardste goed,
De golden vrijheidt, to bereeden,
Dat is, van ouder herkoomst wijdt,
Bij d'aldertreflijkst' altijdt
Bekroont met eerebeelden danklijk .
Die roem is uitgeblazen met
Geleertheidts heldere trompet,
In schrift en dichten onverganklijk .
De lofkrans, groenens nimmer moe,
Die komt het haar derzulken toe,

1241 onnozelheidt : onschuld .
1243l en wees wat kalmer .
1256

Bekroolld net van dank getuigende standbeelden .
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1265

1270

1275

1280

'285

Die 't al voor 't algemeene wagen,
Gelijk de Heer van Aemstel tracht,
Hoewel zijn zelschaps overmacht
Hem let zijn voorstel to bejagen .
Dan, wie met wensch om goede krijt,
Maar allerhande Prinsen lij dt,
En, 'tgeen hem overkomt to doogen,
Zacht opneemt, dof in hoop en vrees,
En 't ongelijk van weeuw en wees
Kan annezien met goedig' oogen,
Zulk een blijft onvermaerdt, en muit
Niet met bet hoof d doorluchtig nit .
Zijn doove f aem kan hem niet bringen
In 's werelds oog en aangezicht,
Noch nit de d u istcrheidt in 't licht
Optrekken, tot aan 't roer der dingen .
Zijn naem heeft klank bij oudt noch jong,
Noch zoetheidt op des volleks tong,
Oneel bij burgers en bij boeren .
Stil zwijBend slipt zijn Ieven dear,
Maar zonder stoot en zonder steer
En zonder troym in 't hart to roeren .
Hem angt geduurende 't beliedt
Van zijnen aenslag, d'ontrouw niet
Of lichtheidt van die t'zamen zwoeren .

1265 Hem belet zijn plan to volvoeren (zie vs . 750 vlgg .)
1266 Echter, wie verlangendroept om goede (vorsten) .
1273 u i t m u i t en : uitsteken (boven anderen) .
1274 d o of : die niet gehoord kan worden (zie ook aant . bij vs . 206) .
: beroering .
1282 steer
1284 a n g en : beangstigen : 't belied t : het op touw zetten .
1286iichtheldt : wuftheld,
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Noch misluk als het annegaet,
Noch de vervarelijker haet
Des blinden volleks na 't uitvoeren .
1290

1295

De minste twijfel van geluidt
En jaegt hem 's nachts ten bed niet ait,
Noch vluchtens-noodt van vrouw en vrinden .
Het veel bestaen kan nauw bestaen .
Gemakkelijk is veiligs~ gaen
En : groote rust, kleen onderwinden .

1287 noch tegenspoed als de aanslag uitgevoerd wordt .
1293 't Veel ondernemen kan moeilijk duurzaam zijn .
1295 Wie weinig onderneemt heef t groote rust .
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VIJFDE BEDRIJF .
[EERSTE TOONEEL : GRAAP FI,ORIS EN EENIGE NAERDERS . ]
PLORIS .

Acb, mijn getrouwen, zet, en draegt mij verder niet
Mijn zwakheidt is to groot . Een beek van bloede vliet
Mij door de wonden af, en verwet al de kleeden .
Ben bleekgedane flauwt bekruipt mijn laffe leden .
1300 Ik heb volleeft en ben ten einde mijnen padt .
Van deze wereldt heb ik wel mijn deel gehadt
Geboortes hoogheidt, lichaems f rischheidt, macht van
[staten,
Ontzag bij vreemdelingen, gunst bij onderzaten .
Gelukkig ! och, al to gelukkig, zoo mij maer
1305 In 't hoof d de dampe niet des luks gestegen waer
Oft had ik nooit aenschouwt bet vrouwenbeeld aanminnig
Waeronder school vermomt lichtvaerdigheidt krank[zinnig !
Ulieden dank ik voor den dienst en trouwe groot,
Die gij bewezen hebt mij in mijn laetste noodt ;
1310 En 't moeit mij, dat ik't niet naar wenschen kan beloonen .
Maer wie mijn nazaet zij, Vorst zij nde, zal hij toonen,
Dat hem der Vorsten val met mededoogen snij ;
En weigeren geenszins deez laetste bede mij
Dat is, dat hij alhier ter plekk' een kerke bouwe,
1299 b l e e k g e d a a n : bleek ; l a f : slap, krachteloos .
1306 vrouwenbeeld : vrouw .
1310 't m o e i t mij : 't bezwaart mij .
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Waerbij d'aenkomend' eeuw mij in gedachten houwe,
En mijn dankwilligheidt . Het jaerelijksche geldt
Tot noodig onderhoudt dat zij daerbij bestelt .
Maer langer nu en heb ik kracht in geen gewrichte .
De leden slappen-aen ter slaap, en het gezichte
1320 Wordt van een ij sren vaek verovert . Het geluidt
Ontzinkt mij t'elken mael, en kan ter keel nauw uit .
Ik zijg, ik zijg . Ik ben gekomen op het spade .
0 Schepper, ik ontschep ; ontsluit mij uw genade .
1315

RE I VAN NAERDERS .
1325

1330

1335

1 340

Hij is verscheien .
Heft nu aan to schreien,
J ongers en grij zen .
Droefheidt wilt bewijzen,
Kleeren verscheuren ;
Geeft u op tot treuren .
d'Hollandsche hoogheidt,
Met beloken oog, left
Deerlijk verslagen.
Deerlijk verslagen !
Wendt uw stem tot klagen .
Tranen laet vlieten,
Zuchten opwaerts schieten .
Ziet hem versmooren,
Hem, die was gebooren
Uit 's wij d bekenden
Roomschen Koninks len,den
't Levers is heenen .
't Levers is heenen !
Ach, wat eindt van weenen ?
't Hoof dt zal verrotten,

1329

Geeft a over aan treuren .
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1345

1350

Dat de Kroon der Schotten
Had mogen dragen .
0, bedroef de dagen !
Weeslijke landen
Slaet in 't haar uw handen .
0, zwaer verliezen !
0 zwaer verliezen !
Wie zal flu de Vriezen
Echter bedwingen,
Als zij boudt bespringen

1355

's Kennemers grenzen ?

Hard is 't om to pen,zen .
Hij deed ze tsagen,
En het juk verdragen .
Tied is 't to kermen .
1360

1365

Tijd is 't to kermen .
Wie zal nu beschermen
's Lands innezitter
Voor den Vlaming bitter?
Deez' keerde hun vloten
Van de Zeeuwsche sloten,
Plag to verniezen
d'Haetlijke kielen.
Nu is 't verlooren .

Ploris V maakte in 1290, met veel anderen, aanspraak op de
kroon van Schotland. Tusschen alle pretendenten deed de Engelsche koning, daartoe door hen uitgenoodigd, uitspraak, door de
kroon toe to wij zen aan John B aliol nadat deze Floris' rechten
afgekocht had . Met het vermelde in vs . 722 bewijzen voor de
goede verstandhouding tusschen Floris en Eduard J, beloond
door wolstapel in Dordrecht . De Engelschen breken dit verbond
en drijven Floris aldus in de armen van Frankrijk, tegen den
zin der edelen.
1353 e c h t e r : hierna .
1356 e(i) n zen : bedenken .
p
13621 n n e z i t t e r : ingezetene .
1 367 h a e t e l ij k : verf oeilijk .
1345
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1370

1375

Nu is 't verlooren .
Brenget rouw to vooren .
Thans zullen treden
In de zwarte kleeden
Burgers en Eelen ;
Zonder hun juweelen
Treuren de paerden ;
't Goudt moet van de zwaerden,
't Lichaem ter aerden .
[TWEEDS TOONEEL : MACHTELT VAN VELZEN, TROMPETTER, REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOPPEREN .]
MACHTELT .

Trompetter, wel, wat is 't, dat u terugge jaegt?
Quae mare spear ik uit uw aangezicht vertsaagt .
1380 Verklaar u ras !
TROMPETTER .

Mij n Vrouw, quae tij ding mag wel schromen
Van haesten .
MACHTELT .

Niet . Zij kan al mee to spade komen .
Uw uitvlucht mij benauwt . . . oft is mijn Heer gevaen ?
TROMPETTER .

Naebij . Maar zijt getroost : hij is het nog ontgaen .
MACHTELT .

Dat zet wij wat van 't hart . En ways hem wedervaren ?
TROMPETTER .
1385

Toen wij aan 't korenlandt to Berg gekomen waren,

1371 thans : zie vs . 673 .
1385 B erg : Muiderberg .
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Verhief zich uit de laag een drommel ijzre lien.
Mijn Heer van Velzen reedt vooraen, om uit to zien .
Hij hield zijn paerd kort op en vraegd' hen wat zij zochten ;
Hun antwoordt was : den Graef, dien wij gevangen
[brochten.
1390 „Dat mist u", zeide daar de dappre Velzen op,
En wendt, terwijl hij spreekt, 't gezwinde ros den kop,
En stoot ten Gravewaerts . Daar zit hij van den paerde,
En treedt zijn vijand toe met uitgetoogen zwaerde .
Die schrikt, en waende met een sprong t'ontgaen de doodt,
1395 Gebonden op bet paerdt, maar snevelt in de sloot.
De strenge ridder volgt en geeft hem zooveel steeken,
Dat ik hem zeker min niet dan voor doodt en reeken .
Het yolk was handtgemeen geworden midlertijdt .
Eer Velzen ommezag, was hij zijn paerdt ver quijt
1400 Dus ('t veld viel ons to nauw, die schier omringelt streeden)
Beschrijdt zijns Schildknaeps paerd, en is er afgereeden .
Wij worpen om en boon den vijandt al den rug,
En spreiden elk zijns weegs . Vreez maekt de voeten vlug .
'k En ben 's geen verder tt ig' . Oft iemand quam in
[handen,
1405 Oft op de plaetse bleef, oft werwaerts de vij anden
Getoogen komen, is mij gantschlijk onbekent .
Maar veilig hood ik mij noch Tier, nosh hieromtrent.
Dus bid verlof, dat ik mij elders been moog geven .
MACHTELT .

Ga daer gij zeker meent to wezen van uw leven

(Tr. af .)

13861 a a g : hinderlaag ; d r o m m e l : bende .
1390a „Dat zal u niet lukken" .

1395snevelen : vahen .
1396 s t r e n g : dapper .
1401 er of gereeden : weggereden .
1402 w ij worpen o m (nl, den teugel, of bet paard) : wij wendden den
teugel.
1404 t u i g : getuige .

MOORD OP FLORIS V.
Saar Commelin, Beschrijving van Amsterdam, ed . 1094.
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1410 Maar waar blijft deze vrouw ? Waarheene neemt z'haar
[keer?
Waar zoekt zij veiligheidt aen leven of aen eer ?
Waar vindt zij troost ? Mijn hoop, gelegen in der assche,
Is, dat in 't edel bloedt d'oneedle handen wassche
Het onvermurruwt yolk eer dat de (n)avondt stort .
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFEREN .
1415 Mijn Vrouw, ach, rust uw hart . Dat vaek bevonden wordt
Meedoogen en bescheidt in onz' gemeent, wij weten .
MACHTELT .
Wraekgierigheidt to zeer bun batten beef t doorbeten .
Dus ik de flood bet best, flat mij genaekt, vermoe .
Doch sterven vreez ik niet : alleene vreez' ik : hoe .
1420 Ach ! flat op deze rui geen woestaerd onverstandel
Uit voile bitterheidt flit lichaem en mishandel,
Oft spotter, en voltooi', uit dartelheden snoodt,
Mijn leelijk ongeval met een mismaekte doodt
0 God, wat knellen 't hart mij toegewrongen schroeven !
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOFREREN .
1425 De zeekre ramp is groot ; dus wilt u niet bedroeven
In 't geen onzeeker is .
MACHTELT .
Ik bid, laet mij alleen
Vertrekken, flat ik mij begeve tot gebeen . (Al .)
1410 gel e g e n i n d e r ass c he : (waarschijnlijk) net als ingerekend
vuur nauwelijks meet to bespeuren, dus zeer flauw . Machtelt
vreest n . l . flat zij eerst later zal sterven, na lange marteling .
1414 storten : vallen .
1415/16 wij weten, flat vaak bij onzen stand medelijden en redelijkheid
gevonden worden .
1420 r u i : oproer.
1423 m i s m a e k t : schandelijk .
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REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFEREN .

0, roos vol gears van deugd, aenzienelijkste spruit,
Die 't edel Woerder huffs ooit heeft gegeven uit,
1430 Wat hebt gij in uw Mei getroffen straf een weer !
Wat stort er ongena des hemels op u neer !
0, klare spiegel van getrouwigheidt en zeen,
Hoezeer bezwalken u deez' eeuws verdorvenheen
0, eere des geslachts der vrouwen, vol van druk,
1435 Hoe eerloos doet bij u 't ondengdige geluk
0, welgeboren vrouw ! beschreielijk voorwaer,
Voorwaer beklaegelijk zijn zooveel ellenden zwaer,
Die uw verwonnen borst, met droef heidt opgevuldt,
Bedrukken altesaem, en geene bij uw schuldt .
1440

1445

Maar moeten nag veel meer d'ellende zijn beklaegt
Desgeene, die bij schuldt daermede wordt geplaegt
Want als de voorspoedt vliedt, zoo komen de misdaen,
Die hij verborgen droeg, om 't hart den booze slam .
Waerheenen dan gewendt ? Waerheenen dan gekeert ?
Vanbinnen is 't gemoedt verettert en verzeert ;
't Voorlachend schellemstuk toont ijselijk gelaet
Van buiten houdt de plaeg op lichaem aen, en slaet .

De rampsalighe Graef van Hollandt is door 't stael
Onlanks geleen verlost van dusgedane quael .
1450 0 Velzer Ridder ! Vleit gij u met zulk een wraek,
Waer uw doodtvij andt door uit alle lij den raek ?
Te voren vreesd' hij 't klem van uwen strengen moedt ;
Te voren kon de schrik zich prenten in zijn bloedt ;
1446
1447
1449

v o o r l a c h e n d : lachend, aanlokkelijk voor 't begaan werd .
p 1 a e g : straf .
o n l an k s : on-lang, dus kort .

(Naar Commelin, Beschrijving van Amsterdam, ed . 1(D94.)

GEIZARD VAN VELZEN II`I HET SPIJKERVAT .

85
1455

Te voren vreesd' hij d'hoon des batsen ongevals ;
Nu acht hij niemandt, en is schootvrij tegens all's .
En gij, eenvoudig yolk, wat 's dat gij klaaglijk mort
Om 't bloedt, oneelder wijs in vangenschap gestort,
Dat sierlijker aan 't spits eens heirs in oorlogsbrandt
Gevloten hebben zou, ten offer 't vaderlandt ?

1460

1465

Dit 's late rouw . 't Was tij d to schreien, toen de 7ie1
Van vorstelij ken lof oneelder wij z' verviel
In laster grondeloos, en stierf aen ontrouw groot
En aen, meineedigheidt een schandelijker doodt .
Tij d is het, tij d is 't nu, om to beschreien (laes!)
Den jammerlijken val der Eedelingen dwaes,
Die door wraekgierigheidt zoo verre zijn geraekt,
Dat zij tot onrecht hebben hun goed recht gemaekt .

Nu is het tij d om op u zelve 't oog to slaen,
En schouwen uw ellend en eigen qualen aen,
1470 En to beschreien met droef opgeheven klank
Uw scheuring, nederlaag, verwoesting, ondergank .
Want Hollandt zie ik heel in 't war, o droeve schijn
De Gooiers, Kennemaers en buuren van den Rijn
In roeren ; op de been Westvries en Waterlandt ;
1475 Het Huis to Velzen plat, er Woerden in den brandt ;
Geverwet van het bloedt den Aemstel en de Vecht ;
Oneens den adel, het gemeene vollek slecht
Gespouwen en gesplitst ; en, wat ik meest beween,
Een ieder stuurt zijns weegs en niemandt weet waarheen .
1454 b
1470 o
1472 s
1477 s

a t s (c h) : brutaal, weerbarstig .
p g e h e v e n : aangeheven .
c h ij n : aanblik .
l e c h t : eenvoudig .
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0 edel Aemstellandt, o meenig maag en vriendt,
Wat komt u over, dat gij niet en hebt verdient !
0 heilig' Eendracht, gij verlaet ons ! En wanner,
Wanner, welvarens stut, wanner zien wij u weer ?
D'oogscheelen worden zwaer, en kracht van vaek ge[doogen .
1485 Het droevig hart dat stemt met d'uitgewaekte oogen .
1480

(vallen in slaa~ .)

[DERDE TOONEEL : DE VECHT, REI VAN AEMSTELLANDSCHO J OF FEREN . ]
DE VECHT (tot de slapende Rei .)

0 harten, pijnelijk bedooven in uw leidt,
d' Oorsaek is groot, dewelk' beef t uw weemoedigheidt
Want gij onwetend zijt, hoedanig bet besluit is
Des hemels, ende waer bet noodlot over uit is .
1490 Niets schiedt er tevergeefs, veel min geschiedt er quaedt ;
Maar 't zoet met zuurheidt zout de goddelijke raedt .
In plaets van jammerklagt gij grooten dank zijt schuldig
Dengene, die door deez' quellaedje menigvuldig
Uws lieven vaderlandts, very' ziende maakt de baen,
1495 Waerlangs, ter eeren, uw naneeven zullen gaen .
En telt, 't geen u verschijnt, niet onder ijdle droomen
Ik ben de Vecht, de Geest en Godheidt van de stroomen
En zilververwig nat, daar gij uit rij zen ziet
Deez' frisse grijzigheidt, gemijtert met bet net .
1500 Waarzeggend is mijn tong ; dus luistert naer't verklaren ;
'k Zal de verborgenheidt des noodlots openbaren,
1484oogscheel : ooglid .
bedooven : ondergedompeld .
over u i t z ijn : op uit zijn .
z o u t en : bier smack geven .
z i end e : zichtbaar .
grijzigheidt : grijsaard .

1486
1489
1491
1492
1499
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En spelen voeren 't oog van uw vervreemd gedacht
In schiedenissen, diep verholen onder nacht,
Die van de Parken eerst op rokkens zijn gewonnen
1505 En zullen worden to gezetter tij d volsponnen.
Uw Aemstelheer, geparst door dezen overval
Tot noodtweer van zijn staet, zal d'oude burregwal
Van 't nedrig AMSTERDAM en de begraven perken,
(Naer zijn vermogen eerst omheint met eiken werken)
1510 Voor overrompeling verheffen uit zijn plat
Met vest en torens, en voltooien 't tot een stadt.
Van dezen tijdt of zal 't beginners vol van moede
Te beuren-op het hoof d, en, met den tegenspoede
Worstlende meenigmael, weer telkens uit zijn asch
1515 Heerlijker opstaen dan het ooit to vooren was .
En, zeer ontzien van zijn gebuuren, lang door dezen,
Van zijn Landsheeren lang, met gunst getroetelt wezen
Totdat het eindelijk verwerft door diensten mildt,
Des Kaisars hoogste pracht tot top van zijnen schildt .
1520 Dan andre tijden ; dan genaeken andre stonden .
v a n u w v e r v r e e m d g e d a c h t : van uw verbij sterden geest.
Die door de Parken (Schikgodinnen) flu nog pas (als werk) op
het spinrokken gewonden zijn .
1507 Gemakshalve stelt Hoof t het voor, alsof Amsterdam van oudsher een eenvoudigen „oude burregwal" had gehad, een gracht met
bijbehoorenden (aarden) wal, Daarbuiten lagers dan eenige
„begraven perken" d, z, stukken grond slechts door een gracht
omgeven, verdedigd door „eiken werken," wehicht palissaden .
Deze „erken" eleken dus op de Lasta ge een deel den stad,
dat de oudere toeschouwers it Hooft'sti'd
J
ook no
ekend
hadden als li ende buiten de muren en o . a.verdedigddoor den
Montelbaentoren en een ri' palen . De nieuwe bur al flu zal
torens kri'gen en tevens de erken omvatten, 'ui zooals in
1585 de Lasta e binnen de staff etrokken was . Overeenkomstie
evallen zullen zich wel bi' de vergrooting van 1612 hebben
voorgedaan, dock dan op kleinere schaal,
1517a [En ook] lang door zijn Landsh~eren .
1519 Van den Keizer [Maximiliaan I, in 1489] het recht krijgt zijn
wapenschild to dekken met de Kroon des Rijks, d . i . de Keizerskroon .
1502
1504

88
Een wreeker, van den hoogen hemel of gezonden,
Welhem genaemt, verschij nt in Hollandt, en herplant
De vrijheid onderdrukt in haren ouden standt .
't Uitheemsch geweldt wordt uitgedreverl t'allen steden
1525 De groot' onmenschlijkheidt, de groot' afgrijslijkheden
Per Spaensche Tirannie, die stal had als een post ;
d'Iphigenia's en Polyxena's verlost
Van bloedig' alters . Het verworgen, branden, kerven,
Gaet af, en echter geen begraven voor het sterven .
15?0 Dan moogt gij, Amsterdam, en Hollandt algemeen,
Wat adems scheppen in uw borst schier toegetreen .
'S Landts Staten, die gespaert en hebben bloedt noch
[schatten,
Noch zorg in vrijheidts dienst, die zullerl dan hervatten
Het aanzien en gezag, dat hen van oudts toequam,
1535 En stellen eenen Heldt van Kaisarlij ke stam
En Nassausch bloedt (hetwelk men ziet in deze dagen
Als 's Christenwerelds hoofdt de Roomsche Kroone
[dragen)
In 't Vorstelijk bestier ; die Maurits zij genoemt
Naer des verlossers naem van Duitsland hoog beroemt,
1540 Voor wien all' oorlogsman in zijnen tijdt zal wijken .
Ja, tegens zijne koomst de Spaensche koninkrijken
En overbuuren van den trouweloozen Moor,
Op 's aardtrij ks einde nu alreede schrikken door
die vaststond als een paal .
p h i g e n i a : dochter van Agamemnon, voor het begin van den
Troj aanschen oorlog geofferd our voor de Grieksche vloot gunstigen wind to verkrijgen ; Polyxena, dochter van Priamus,
gedood bij de verovering der stad ; beide vrouwen hier genomen als typen van onschuldig gedooden .
1529 e c h t e r : na dien tijd ; ketters werden sours levend begraven .
1535 i n deze dagen : n,l . in den tijd waarin het stuk heet to spelen,
toen dus Adolf van Nassau Roomsch Koning was .
1539 N .l . naar Maurits van Saksen, 's Prinsen grootvader .
1541 t e g e n s : tegen den tij d van .
1543 's a a r d t r ij k s e i n d e : de zuilen van Hercules, straat van
Gibraltar .
1526b
1527 I
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Waerzeggren duff denis ; en aen hun Monarchi e
}n hapert antlers niet dan daze Prophecie .
Zoo veal onmatig' hoops, geluks, beleids, gewelds
Stuit (wil 't de hemel) op den schildt of eenes fields .
Deez' is 't, die wederom verkrijgen zal in handen
Van Gelder de voogdij, van Zutphen, en den lande
1550 Van Utrecht, -- (die berecht to dezen daeg' altzaein
Door zijne magen zijn, en den Nassauschen naem,)
Wanneer zij, van die stain en zeer doorluchte ranken
Een wijl zijnd' afgedwaeld, zich zullen dies ontdanken .
Deez zeven landen vrij beschermen tegelij k,
1555 En siddren Habsburg doen van vex, en Oostenrijk ;
Want, als aen bliksem snel ten slinger uitgedreven
Des ijverigen Gods, zal hij ten strijde streven,
Afwerpend en vertreend al wat zijn spits ontmoet,
Omheint met aerdsche Goon, en helden van zijn bloedt
1560 Met Heinrik dapper, zijn beleider van de paerden,
Met Welhem, Vrieslands hail, Philips den onvervaerden,
Den vromen Luidewijk, beid' waerdig andermael
Te levee, en J ohan, braef als aen punt van stael,
Den nimmersuffen Ernst ; Nassausche al met elkander .
1565 Gelijk des wergilds roam, de groote Alexander,
Bestuwt met al de schaer der Vorsten, trots-beraen,
En Koningen, die nit zljn hof zijn opgestaen,
Vigil in hat Perzisch heir, aenvoerende de Grieken .
1545

t e d e z e n d a e g :+ 1290 waxen de graven van Gelre verwant
aan, en de bisschop van Utrecht inderdaad lid van hat Nassausche huffs.
1553b hiervan (n .i . van die afdwaling) berouw zullen krijgen .
1554 Herhaal van vs . 1548 : Deez' is 't, die zal . . .
1560b aanvoerder der ruiterij .
1561 Wi11em Lodewijk en liens broeders rilips en Lodewijk, bekend
rasp, bij beleg van Groningen en slag van Nieuwpoort .
156 .3 J o h an : waarschijnlijk is hier bedoeid aen klein noon van Jan
den Ouden, in 1602 in dienst getreden .
1567 o p g e s t a e n : voortgekomen .
1550
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Elk van zijn vrienden strekte een slagveer aan zijn
[wieken :
1570 De schrander' Eumenes, de kloeke Ptolomeeus
Perdicca, Lysimach, veroveraar des leeuws .
Oft eer als een Jupij n, die (toen vermetel snof to
's Aerds onbesuist gebroedt) van boven nederbof to
De lijven dikgespierd der reuzen groot en grof,
1575 Die, lomp en overdwaelsch, Saturnus' hooge hof
Met kracht van armen zwaer to meestren zich vermatten,
En schansten berg op berg aen hemelhooge katten .
De Koning stond in 't mid ; de krij gsgod onvertsaegdt,
Latona's kinderen beid' en Pallas, d'Oorlogsmaegdt,
1580 Neptvin en Liber, hem stijfden aan wederkanten,
Al t'zaem van zijn geslacht, al t'zaem zijn bloedtver[wanten
Alzoo zal onze Vorst, - en zullen worden zijn
Vijanden hem gewaer in een zoodanen schijn .
Dat zeg' de Tielsche hei, van zijn gent vertreden ;
1585 Dat zeg' de blijde stem der vrijgemaekte steden ;
Dat zeg;' het ijslijk veldt vol uitgestrekte doon,
Daar zeges guide wiek hem toevoer Laurenkroon .
Des zijne faem, met lof van ieder wijd geblazen,
Tot onzer wereld uit zal barsten, en verbazen
1569
1571

1572
1575
1576
1577
1579
1580
1584
1586

s t r e k t e : diende als was .
Lysimachus, een van Alexanders veldheeren, door hem veroordeeld om verscheurd to worden door een leeuw, deed dezen
stikken door zijn met een mantel omwonden arm in den bek
van het dier to steken .
Hier wordt de vorige vergelijking van Maurits met Alexander
verbeterd en vervangen door een met Jupiter ; s n o ff e n : snoeven.
overdwaelsch : in overmoed .
z i c h v e r matte n : zich uitputten, zich veelmoeitegetroosten(?)
k a t : , belegeringswerktuig, geschikt om steenen to slingeren .
L a t o n a 's kin d e r e n : Apollo en Artemis, zon- en maangod (in) .
L i b e r : B acchus.
T i else h e h e i : heide tusschen Thielen en Turnhout ; ruitergevecht in 1597 .
Nieuwpoort .
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De volken, die de Zon haer slinkerzijd toewendt,
Alsnog zelfs 't hierlandtsch spook en geesten nauw
[bekendt .
En 't schittren van zijn zwaerdt zal wijder vrees ver[wekken
Dan met haar stralen veel van, onze starren strekken .
d'Hollander en de Zeeuw zullen hun naemen groot
1595 Uitbreiden onder hem over den Aerde-kloot .
En onbepaalden roem ten hemel hoog verheffen .
Zij zullen zeilen dan voorbij, en overtreffen,
Al wat er is van yolk, dat haven heef t of ree,
En bruisen door het blauw als Vorsten van de Zee .
1600 Dit zal hun kunst, dit hun vermeten zijn : to dwingen
Den woeden Oceaan naer hunner handt, en wringen
't Gebit den winden wederspannig in den mondt,
En 't morren to versmaen der baren zonder grondt .
0 borsten van bedrijf ! o moeden onbesneeden !
1605 0 harten kloek ! o onverleemde dapperheeden
Rondom uw vaderlandt zult gij zijn als een vuur,
Uw hoof dtman min noch meer dan een metaele muur .
Die zal, beladen met den roof der Kastilj anen,
De wapens van Leon en de Bourgonsche vanen
1610 Besprenkelt van het bloedt, bekroozen van het stof
Thuis voeren zegenrijk en hangen op het hof .
Te weten, Arragon dorst denken en Granaden,
Dat zij de Zeeuwsche jeugd met keetens zouden laden,

1590

De zon, in het Oosten opkomend, wendt het Zuiden haar linkerzijde toe .
1591 Tot nu toe zelf s den spoken en geesten uit dit land (dus aat
staan den menschen) nauw bekend .
1603 morren : dof loeien ; versmaen : verachten, negeeren .
1604 0 ondernemende mannen ' o, cooed, die naar alle kanten (onbesnoeid) zich ontwikkeld heef t, onbeperkt is .
1605 o n v e r 1 e e m d : onverzwakt .
1609 B our g o n s c he : eigenlijk Habsburgsche, hier Spaansche .
1610 bekroozen : bemorst .
1612 t e w e t e n : en dan moet men bedenken .
1590
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d'Hollandsche Maegden slaen, zijnd' eerst hunn' eer
[gerooft .
1615 Toledo val' die vloek, en Saragoss' op 't hoof t !
Gij volken van een bloedt, houdt Eendracht met u beiden:
Vertrouwt uw God, uw zaek, uw Vorst ; hij zal beleiden
Uw rotten streng to veld, uw vlooten trots ter zee,
En kneuzen 't woest geweldt, en helpers ons aen vree .
1620 Dat spoedig Amsterdam zal onder hem vermaren
En luiken-op ; gelij k, aen 't eind der kindtsche jaren
Een eedle maegdt, die in haar jeugdes bloeien treedt
't Gezicbt ontfonkt ; 't rijpen van 't vernuft ontkleedt
Het vlijtige gelaet van slechtheidt vlak tot schroomen .

De stal des lichaems, hals en heup, begint to vroomen,
En maaksel kr;jgt hetgeen dat z'in haar boezem sluit ;
Een braafheidt voeglijk blinkt ten schooners aanschijn nit .
Dan perlen, goudt en sleep : zij wordt gevierd van velen !
Verborgen nij dt ontf aen haar mindere gespeelen .
1630 De ver vernaemde stadt, verdedigt door zijn dolk,
Zal nemen-toe in macht en menigte van yolk,
Meer dan to vooren in driehondert zonneringen,
En wijder-uit de kreits van hare vesten dringen .
Want, alwie tyrannie to woediglijk ontsteld,
1635 Bloedige wetten oft vijandelijk geweldt,
Ellendelijk zal uit hun vaderlandt verjagen
Met vrouwen, kindren jong, en hoop berooide magen,
Door open poorten zij ontf aen zal, naekt en bloodt,
En met meedoogenheidt verquikken in haar schoot .
1640 De trouwe burgerij zich nijver zal geneeren
Bij 't ploegen van der zee ; bij koopen en verteeren ;
1625

1614 s 1 a en : dooden, (slachten) .
1620 d a t : zoodat .
1623 't rijpen van 't verstand verandert het levendige gelaat [zoodanig
dat het] in plaats van kinderlijke argeloosheid schroomvalligheid
vertoont .
1625 s t a 1 : gestalte ; v r o o m en : sterker worden .
1626 b o e z em : boezemkleed .
1636 a 11 e n d e l ij k : als bannehng .
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En spijzen landen vreemdt en Koninkrijken groot
In diere tijden en vertwijfeld' hongersnoodt,
Met lijftocht allerhand en voorraedt uit haar schuuren,
164b Bij 't of val van 't genot verov'ren haar gebuuren .
Van schepen of en aen, om waar, om goudt to hael,
Zal't krielen op bet IJ en zwart zijn in de Wael .
Al zal 't er bezig zijn, al woelen met onlede
Van voeren, lossen, laen, met wagen, schuit en slede .
1650 't Gewin gedijt tot pracht, tot sier de rijkdoom zwaer .
Dan bouwt men wel zeshondert huizen op een jaer,
't Getal der kerken want . Daer ziet men sluizen graven,
Een leger arbeidslien bier delven aan een haven .
Daer slaet men eenen grondt, zeediep, van palen sterk
1655 En kroont den Aemstel met gewelleft metselwerk,
Onwrikbaer door zijn wicht, om bovenop to laden
Zwaerlijf de zuilen, 's Beurs voortreflijke sieraden .

Zoo bezig zijn de bijen, bij zomerzon in 't Gooi,
Daer zoete boekweit bloeit, als zij (om in de kooi,
Te zeer bevollekt, niet elkandre to verdringen),
Uitleiden haars geslachts bej eugd' aenwasselingen ;
Oft a is zij vliegen d' een aen d' andre tegemoet,
En nemen-af den last van 't aengewonnen goedt ;
Oft als zij ij verig den klaren honig eaten,
1665 Met zoete lekkernij opvullende de raten ;
Oft als zij keeren-uit, met al haar burgerij,
Den hommel, een gediert zoo nijver niet als zij .
her is er drang en druk, en nergens ziet men luien,
De honig geurig ruikt naer d'uitgezogen kruien .
1660

1645
1647

1648
1651
1654

De stall zal haar buren voor zich winnen door wat er afvalt van
haar overvloed .
Wael : gedeelte van de haven der stall, Hier is bedoeld de Oude
Waal, in tegenstelling met de Nieuwe Waal van vs . 1653, aan de
Westkant van de stall .
onlede : drukke bezigheid .
vlgg . Allen in Hoofts tijd zoo to zien geweest .
De fundeering enz . voor de Beurs .
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0 welke schatten ! o welk overgrof gewin
Zal komen aangeweidt tot hunne palen-in,
En vullen 't landt, wanneer het IJ zal doen verflauwen
Den Lissebonschen Taag en neerslaen zijn winkbrauwen,
Al hangen zij, van oudts begruist, vol gouden zands .
1675 Wat zal 't gemeenebest gevoelen onderstands,
Als hare jeugd de hoop van Portugael zal plukken
In 't Oosten, en den oogst thuis halen der Molukken !
't Bestaen zal mannelijk zijn . Maar wat voor woorden
(smeen
Zal menschentong om jet to zeggen van degeen,
1670

1680 Die reizen zullen-uit, waarlanks zij nooit en hoorden

Dat iemandt was gekeert, en zoeken in het Noorden,
't Welk nimmermeer ontdooit, door 's pekels korter zwaai
Een weg naer 't machtig Chin' en rijken van Kathay ?
Die tergers van de doodt, ; die henen zullen slippen
1685 Door midden 't driftig ijs aen hemelhooge klippen ;
Daer schors op schorse schuift en left in 't lang en 't bree,
Als kerken boven en als kerken onder zee .
Die door den hagel blindt en ongebaende plekken
Gelijk ten helle van de Zon-af zullen trekken,
1690 Tot daar de maendt een deel is van den dag, en daer
Een dag-en-nacht-alleen volmaken 't heele jaar .
Die veele maenden van de wereld afgescheiden,
Begraven onder sneeuw hun leven zullen leiden
Bij 't hongrig huilen van 't ruig ongedierte f el,
1695 In 't Koninkrij k der nacht gelij k als in den hel .
Voorwaaar, Alkmene's zoon en heeft zich nooit vermeten
Zoo onvertsaegdt een daedt, al heeft men uitgekreten,
aangeweidt : aangewaaid .
Het Taagzand was vroegerr rijken aan goud dan tegenwoordig .
't b e s t a a n : de onderneming .
's p e k e 1 s k o r t e r z w a a i : de kortere kromming der zee, de
kortere zeeweg .
1683 Kathay : China .
1686 s c hots : schots.
1688 blindt : verblindend.
1697 A l k m e n e's zoon : Hercules .
1671
1674
1679
1682
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Dat hij 't volk-onderaertsch deed beven van ontzag,
En sleepte Cerberus geketent voor den dag .
1700 Nochtans en zal bun roem wij dvluchtig bier niet marten
Alsof zij aen de weet op zeilsteen, vaste starren,
Graedboog en Astrolaab alleen gebonden was,
En 't walen van de Naeld aen 't luisternauw kompas .
't Zal krijgsvolk wezen . Dat wil voelen en beschreien
1705 De zee van Hercules, die (als zij breed gaet weien
Den Oceaan to trots, met uitgelaten vloedt)
Het Amsterdamsch beleidt doen zinken zal haar moedt,
Zoo dat zij golf op golf, beteutert door 't vervaren,
Zal slorpen aarzeling, ter straet in, met haer baren .
17101k zie d'Hollandsche vloot den Andalus aen boordt,
De rook en vlam van 't schut, de pekel roodt van moordt,
't Bestorven Gibraltar van vrees om 't hart beneepen,
En al de Westerstrandt geplundert van haar schepen ;
Dien baet bet niet, to zijn als sloten opgebouwt,
1715 Nocht dat zij spieglen doen de dijningen van 't goudt .
Zoo, mannen-batten ! Zoo, zoo, moeden van vermogen !
Dat 's in zijn kroon den Vorst des Ondergangs gevlogen,
En van 't vermetel hoof dt de pracht gemaekt tot schandt !
Zoo zendt men 't oorlog uit, en haelt men vreed in 't landt .
1720 0 voorspoed spoedig ! des mij 't wonder doet verstommen,
Dat gij zoo fluks, o stadt, zult wezen opgeklommen,
1701/02 d e w e e t o p i e t s : de kennis van bet gebruik van zeilsteen :
magneet ; g r a e d b o o g : instrument om de hoogte van hemellichamen to meten ; a s t r 01 a a b : idem om den loop en de hoogte
ervan to meten .
1703 w a l en : been en weer gaan.
1704 w i l : zal .
1705 D e zee van Hercules : de straat van Gibraltar, (onderwerp) ;
d i e : bij wie, van wie (meew . voorw.) ; b r e e d w e i e n : breed
worden, overgaan in de Golf van Cadiz.
1707 bet Amsterdamsch beleidt : Jacob van Heemskerk (slag
van Gibraltar 1607) was een Arnsterdammer .
1709 a e r z e 1 i n g : achterwaarts ; bet water in de Straat stroomt altijd
naar den Oceaan toe .
1716b goed zoo, mannen met krachtigen cooed
1717 Vorst des Ondergangs : Vorst van bet Westen.
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En hebben u genet in zulk een hoogte, daar
Zoo meenghe tevergeef s naer steigert duizendt jaar!
Men bidd' de Matigheidt dan maar, dat zij tevreden
1725 Zlj, u to blijven-bij in uw gelukkigheden,
En vestig' uwen stoel ! want nergens is zoo veil
De niet-verwachte val als op de toppen steil ;
Zoo slibbrig staen als op de kruin ; zoo to bedinken
Het gijpen als voor wind, en zoo gereedt het zinken .
1730 Gelij k ik zie, nit wenst tot weelde, tegemoet
Al wat verbasterings der oude zeeden goed,
En, om bet snood gewin, in last de goede wetten .
Tocb zullen daer de best' hun voorgang tegens zetten,

Uitblinkend, als in good het heldere gesteent .
Zoodat, daer schaamroodt door, de goedige gemeent
Zal raeken om to zien, en rouw haar hart to roeren,
En volgen op het licht, dat d'Overheden voeren .
Oft ook, o groote stadt, u eenig misversta.en
Tot al to nauw een voet van heerschen zocht to raen,
1740 Waardoor weer tirannie mocht komen ingeslopen
Niet, edel Hoof dtak, niet, Kroondraegster van Europen !
Houdt vrij der volken toom wel stadig in der hand,
Maar voor het uiterst schroom' de teugel . Met verstand
Van wicht den breidel rept, wat stij ver oft wat zachter
1745 Te ruim dat struikelt vaek, en al to kort left achter .
In vrijheidt ordentlijk uw burgerij laet treen,
Recht tusschen dienstbaerheidt en wetteloosheidt heen .
1735

1728 b e d i n k e n : denken aan (om er zich voor to hoeden) .
1729 g ij p e n : omslaan van de bezaan .
1730 u i t w e n s t t o t : door gewenning aan .
1731 a 1 w a t : heel wat.
1733 v o o r g a n g : voorbeeld .
1736 o m z i e n : omzichtig worden .
1738 o f t : indien ; m i s v e r s t a en : dwaling . Hoof t denkt b .

het dwaas drijven der predikanten .
1741 n i e t : niet aldus .
1745b door al to kort houden komt men achter bij anderen .

v . aan
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Zoo groeit, zoo bloeit, zoo wast, o rechterhandt der
[Staeten,
In mogentheidt, geluk, en tal van onderzaten .
1750 En gij, o vrouwen, wischt uw tranen af, en lij dt
Om den toekoomenden geduldig dezen tij dt .
REI VAN AEMSTELLANDSCHE JOF'F'EREN .

0, wat heb ik gezien met mijn besloten oogen ?
'at heeft mij, in den Broom verschenen, staen vertoogen
De Vecht, voorzeggende daar wonderheiden al !
1755 Voorwaer, de hemel weet wel hoe hij 't schikken zal,
En zegent dikwijls, als hij uit schijnt op verdelgen .
Dus laet ons d'onspoedt als geneeze-drank verzwelgen,
Die, onvermaeklijk op de tong, den geest wel smaekt
Door hoop van 't smaeklij k goedt, Bat lij f en ziel vermaekt .

EINDE.

1749

t a l : aantal .
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