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INLEIDING.
Wanneer wij een letterkundig product uit vroeger tijd beoordeelen, kunnen wij ons op verschillend standpunt stellen.
Wij kunnen het beschouwen in het kader van den tijd, als
geschapen naar de theorie gn, welke in dien tijd gangbaar
waren, naar de wetten, toen voor het genre als geldig aangenomen; wij kunnen het ook beschouwen naar de opvatting
van onze dagen, naar de wetten, welke voor menschen van
onzen tijd gelden, waarbij we dan wel zullen doen voor elk
genre zoo ruim mogelijke grenzen te nemen, en zooveel mogelijk een kunstidee vast te stellen als ideaal voor het genre,
dat onafhankelijk is van ons eigen subjectief oordeel. Het eerste
standpunt is meer historisch, het tweede meer aesthetisch.
Dat wij nooit zullen kunnen beoordeelen naar de wetten
van het genre, alsof die werkelijk eeuwig en onveranderlijk
waren, spreekt van zeif. Elk genre heeft wel enkele regels,
die eigenlijk altijd zullen gelden, doch in elken tijd is de
nuanceering anders, liggen de plooien anders, welke het volmaakt-ideaal van het genre bekleeden, en een vast stet regels
en wetten, die in elken tijd zullen aangenomen worden, en
algemeen erkend en gevolgd worden, is niet te geven: een
absoluut aesthetisch wetboek voor alle tijden bestaat er niet.
Dat een drama een handeling voorstelt, en dat er in gehandeld zal dienen te worden, dit zal wel altijd wear blijven; dat
natuur en waarheid een eerste vereischte is voor werkelijke
schoonheid, ook dit zal wel altijd erkend worden, in theorie
doch de opvatting van handelen zal wel eens in verschil-
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lende tijden zich wijzigen; aan het noodzakelifke van natuurlijkheid en waarheid zal niet altijd evenveel gewicht gehecht worden,
Dat er ook een zuiver subjectief oordeel bestaat, een al of
niet ons bevallen, soms ter wille van kleinigheden, van keuze
van 't onderwerp, van omstandigheden, van wat al niet, kunnen
wij buiten rekening Iaten ; dit is geen meening, die men een
ander als beoordeeling mag voorleggen, al blijft ze een factor,
die bij elke beoordeeling, van welk standpunt uit ook, zijn
invloed zal blijven doen gelden, ook bij den meest onpartijdigen beoordeelaar: we mogen zien volgens algemeene inzichten, onze oogen blijven toch eenmaal onze oogen.
Voor sommige werken in de letterkunde (die door den
auteur onder een bepaalde rubriek gebracht zijn) bestaat er
een andere beoordeeling dan die Of volgens de wetten van
toen Of volgens de wetten van nu voor een genre : dat zijn
namelijk die werken, welke in een bepaald genre gedacht en
geschapen, onwillekeurig of gedeeltelijk met opzet iets anders
geworden zijn. Een voorbeeld: een man wilde een loflied
zingen op de overwinning : hij zong, maar de gedachte aan
de gevallen helden vervulde hem, en zijn lied werd een treurzang op den dood der dapneren; het werd bij de lijkfeesten
gebruikt en — schooner doodenzang had men nooit gehoord.
Zulk een geval hebben wij met den Gysbreght van Aemstel
van Vondei.
Beschouwen wij het treurspel met de oogen van menschen
van onzen ti d, dan voorzeker zal men het allerminst gelukkig
geslaagd kunnen noemen. Veel te veel wordt er geredeneerd,
veel te weinig gehandeld; alleen het vWde bedrijf geeft ons
eigenlijk handeling en spanning, zooals wij door bet geheele
stuk zouden wenschen; daar evenwel is dan ook werkelijk
handeling. Van onze opvatting van het tragische vinden wij
bijna niets in het geheele treurspel, behalve in het laatste
bearijf; daar is het zeer schoon, zeer aangrijpend. Is er eater in het geheele spel tragische opvatting ? Gysbreght is
onschuldig; Gysbreght lijdt, ja maar waarom en hoe? — hij
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is er n ingeloopen". Toch kan men, ondanks die uitdrukkelijk
genoemde onschuldigheid, iets tragisch er in zien hij had
er buiten moeten blijven, al was er voor hem reden en aanleiding ; hij wilde den graaf niet naar Engeland gezonden,
niet gedood zien, — welnu hij had zich moeten verzetten, althans
zich van de eedgenooten al wenden. Achtte hij zich hiertoe niet
gerechtigd door zijn eed tegenover hen — dan was hij ook
schuldig, al was het door een op zich zeif goed beginsel (woordtrouw) dan was hij ook een tragische figuur, wat nu met
het geval is, daar Vondel hem z onschuldigh " noemt. In het
vijfde bedrijf komt dit beter uit. Gysbreght heeft zich weer in
zijn voorvaderlijke stad gewaagd, hij heeft or eene belegering
getrotseerd, hij moet zijnen trouwen stedelingen ten einde toe
bijstaan ; maar zijn vrouw wil niet zonder hem vertrekken ;
door te blijven (en zij met hem) waagt hij haar aan een vreeselijk
lot. Hij moet kiezen, of met haar vluchten en de stad overlaten
aan haar lot, of hij moet zijn plicht als hoer doen, en vrouw
en kinderen wagon ; misschien zou hij kunnen kapituleeren,
maar dan moest hij toch de stad aan de genade en ongenade
zijner vijanden overlaten. Een hoogere macht, noodlot of toeval,
hoe men het noemen mope, heeft hem gebracht in een toestand,
waarin hij, hoe ook kiezende, een edel gevoelen moet opgeven,
zich schuldig moot maken aan een plichtverzuim. Nu is zijn
toestand tragisch. Die tragische spanning lost zich evenwel bij
Vondel niet op in eene ontknooping, in een kiezen van teen
o 't ander. Gysbreght is wel op 't punt zich ten doode te
°wi den door' de vastheid van wil van zijn vrouw, doch zij geeft
dan ook toe en een Hemelsche afgezant brengt alles in 't reine
— niet evenwel het tragisch verloop.
In eene tragedie verwachten wij verder karakterteekening en
wel zoo, dat die de verklaring is van de feiten, althans van
de wijze, waarop de feiten plaats hebben. Dit is in de Gysbreght maar voor een deel 't geval. Dat Gysbreghts open, ridderlijke, vurige aard hem tot het op zich zeif loch laakbare
opzet deed komen tegen den landheer samen te spannen, doet
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Vondel niet genoeg uitkomen ; Gysbreght noemt zich zelf onschuldig; hij stelt de heele daad te neef voor. In 't algemeen
is, geloof ik, de eerste redevoering oorzaak van het verwijt,
dat Vondel gemaakt is, dat hij zijn held alleen op boomen en
torens laat klimmen, een onrechtmatig verwijt, zooals we nog
zien zullen. Door die zoetige redeneering over zijn meegesleept
worden, en zijn doodonschuldigheid, gaan we in Gysbreght te
weinig ernst en manlijkheid zien. Een deel van de font van
-de teekening der hoofdfiguur ligt aan het felt, dat Vondel de
Aeneis voor oogen had, het verhaal van den verdreven, onschuldigen held, die door hoogere leiding moest gebracht worden
tot de stichting van Rome's oorsprong ; Gysbreght wordt dus
ook ondanks zich zelf gedreven tot handelingen. Dat geeft Licht
iets minder krachtigs aan den persoon, te meer daar wij in
het begin nog niet genoeg op de hoogere leiding worden gewezen.
Badeloch is eerie liefhebbende, teedere, doch waar het gevaar
dreigt tevens heidhaftige vrouw 1). Door haar liefde, die alleen
door 't zien van zijn roekeloosheid, waar hij denkt aan haar
lot, zich laat brengen tot het gehoorzamen aan zijn wil, d. w. z.
tot vertrekken, vreest zij den dood niet. Door dien karaktertrek wordt juist het tragische in Gysbreghts toestand in 't leven
geroepen, zoodat in dit opzicht alle lof zou gegeven moeten
worden. Badeloch treedt echter slechts weinig op.
De verdere figuren zijn good geteekend ; de eerwaardige, ter
dood bereide Gozewijn, de hem zoo getrouwe en dankbare
Maris, die wel der wereld is afgestorven, doch niet den menschelijken deugden ; de wet kortzichtige, egastische abt, die vooral
zoo denkbaar is, zooals van Lennep opmerkt, omdat de vijvers
en boomgaarden niet geleden hebben, die zoo'n hoogen dunk
heeft van zijn invloed op de krijgsoversten; de deken Peter,
die het scheidenswee zoo natuurlijk vindt, maar blijkbaar zoo
I) Dat haar de woorden: „Ick zou om eenen man wel bij mijn
kinders geven" ten einde toe van de lippen willen, al voegt zij er
bij dat het haar „niet luttel" aan 't hart gaat, voldoet ons niet.
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gaarne de vluchtenden begeleidt; de nobele Egmond en Voorne
tegenover den ruwen Haarlem; Vosmeer de Spie, die bij
vreemden moëst, wat hij thuis niet wilde leeren ; alien zijn
goed geteekend, doch het zijn meer typen, meer figuren, dan
karakters, ze zijn alien meer epiSch dan dramatiseli.
Nog even moet ik wat mtvoeriger wijzen op de zoogenaainde lafheid van Gysbreght. Van Lennep komt hiertegen
op door te wijzen op vs. 96-108 en 142-150, die eene opsumming geven van zijn daden; door te betoogen, dat het
klimmen op den Schreierstoren, Vs. 850, geen lafheid, maar
veldheersplicht was, daar hij een overzicht van den stand van
zaken moest hebben, voor hij zich zeif aan het hoof(' der
verdedigers stelde, zooals blijkt uit zijn waarsebuwing om
zijn wapens gereed te houden; dat hij (1097-1102) het verder
doordringen van den vijand zocht te beletten, de voorste was
„om ieder moet te geven" (1103 ,, ondanks den ramp in de
Groote Kerk moed bleef houden, en den Dam verdedigen
(1210-11); de verdediging een uur lang volhield (1221-22)
en de laatste was, die in 't Stadhuis week (1234); dat het op
den toren van 't Stadhuis klimmen weder niet uit lafheid was,
daar hij de verdediging leidde (1345), dat hij de kloosterpoort
beklom om te pogen, des noods alleen 1), die nog te verdedigen
(vgl. 1368 en 69 met 1070 en 71); dat zijn vlucht uit het vermeesterd kl000ster een daad van gewettigd zelfbehoud was,
dat zijn poging om voor de Doelebrug de vijanden tegen te
houden, opdat men de brug zoo kunnen albreken (1379-85)
zeker geen bewijs van lafheid is en dat de lof van Voorne
(1605) en diens heele wijze van spreken, toonen, hoe de vijand
hem teide. Ook wijst v. Lennep er op, dat Aeneas, niet Achilles
Vondel voor oogen zweefde.
Deze bewijsvoering is krachtig genoeg en aanvulling overbodig. Is de stof voor een heldenfiguur echter voorhanden,
het blijft een zwakheid in de teekening, dat men niet den indruk
1)

Lie vs. 1353 en 1357-67.
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krijgt, dien Vondel bedoeld heeft, dat de feiten den persoon
niet genoeg als held teekenen, dat men te veel den verhalenden man hoort, te weinig den handelenden man ziet.
In hoeverre is Vondel geslaagd naar de toemalige opvatting
van het treurspel ? Die opvatting kunnen wij het leste leeren
kennen uit Dan. Heinsius' De T ragoediae constitutione liber en
Vossius' institutiones Poeticae. Beiden stellen als hoofdzaak,
als kenmerk van het drama : handeling. Tot tragedie wordt
drama, , wanneer in die handeling een plotselinge omkeer, een
crisis komt,, die bij de toeschouwers op:wekt : medelijden en
vrees, die het gemoed reinigen. De gevoelens wil men zien
opgewekt, doordat het ongeluk iemand treft, die noch geheel
slecht (improhus) noch geheel goed (probes) is, iemand, die
in onvoorzichtigheid zondigt, en dus niet goed is, omdat hij
zijn plicht niet gauw genoeg vervuld heeft, maar ook niet
slecht, omdat hij niet met opzet heeft gezondigd 1). Het ongeluk
moet dus een gevolg zijn van een zonde, van een daad, het
gevolg van een handelen uit verschillende beweegredenen.
Die beweegredenen, met andere woorden de aard, het karakter
van de personen, moet geteekend worden, moet hun geluk of
ongeluk noodzakelijk of natuurlijk maken („quippe cum ex
actionibus eorum ac vita infelicitatem ac felicitatem nasci
necesse est". Heinsius). Dus er moet karakterteekening zijn.
Karakters moeten volgehouden worden.
Deze theorieen narn Vondel aan, dock zondigde er meermalen
tegen. De oude zuurdesem der rederijkerij, het redeneeren
en betiogen van nutte leering, zat er nog te veel in ; buitendien, ook de voorbeelden, die hij vooral in den beginne volgde,
de stukken van Seneca, deden hem vaak afdwalen. Hij erkende
1) Aldus Heinsius; Vossius omschrij ft het minder duidelijk en diepgevoeld, waar hij zegt, dat het tragische ontstaat door vreeselijke
rampon, die helden en koningen overkomen; dus alleen : het noodlot,
dat zelfs grooten treft. Ten slotte dus toch: een strijd tusschen begrensdheid en hoogere macht. Oppervlakkig gelezen kan het echter
schijnen een weinig diepe opvatting van het tragische.
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evenwel openlijk de wetten, door Heinsius en Vossius gegeven, te volgen.
Voldoet nu de Gysbreght aan die wetten ? Zeker niet in alien
deele. Handeling staat niet op den voorgrond, het ongeluk is
geen gevolg van den acrd der personen ; althans het laatste is
door Vondel niet in het licht gesteld, al heeft hij die opvatting
mogelijk wel gehad. De karakterteekening voldoet naar de
eischen van dien tijd zeker wel (men schijnt toen over 't algemeen meer typeering dan persoonlijke karakters te hebben
bedoeld), en is zeker goed volgehouden.
Van het standpunt van Vondel bezien is dus ook de tragedie
niet als gelukkig geslaagd te roemen. Is het nu gered met te
zeggen, dat het een meesterstuk van dichtkunst is? Neen, als
drama, als tragedie is het met zulk een oordeel niet gered.
Leest men het stuk, dan is het nog iets anders, doch in een
werkelijk te spelen treurspel kan dat de fouten niet goedmaken.
Is er evenwel een andere beschouwing van het stuk ; is
het stuk als iets anders aan te zien en te genieten, dan als,
gewoon treurspel ? kan het ook door Vondel, ondanks zijn
theorie8n, als iets anders zijn opgevat en bedoeld? BAUMGARTNER in zijn Joost v. d. Vondel, sein Leben und seine Werke 1),
bl. 57-58, zegt: „Das gauze Genre, in dem es gehalten ist, ist
ein Anderes. Es niihert sich weit mehr den religiOsen Dramen
Calderons. Wer das lyrische und oratorische Element in diesen
nicht verurtheilen will, der wird auch fiber das religiOs-patriotische Weinachtsspiel Vondels nicht den Stab brechen diirfen.
Der Gedanke, in Stoff and Anschauungsweise auf die mittelalterliche Geschichte und Sage zuriickzugreifen, war gewisz
weder anti-national noch unpoetisch. In der Ausiiihrung hat
Vondel unlaugbar den Geist des Mittelalters, diesen zugleich
ritterlich-patriotischen und tiefreligiosen, mit der Kraft und
Innigkeit der alten niedernindischen Meister erfaszt." En hij
spreekt van een „Zug um Zug mittelalterlich gedachte[s] Drama,
1) Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg in Breisgau 1882.
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mit der katholischen Weinachtsfeier in der Mitte, mit seinen
Bittern und Priilaten, mit seinen Munchen und Nonnen."
Ziedaar eene opvatting, die ons geheel andere eischen doet
stellen. Op dit denkbeeld bouwt de heer L. SatoNs 111zN. in zijn
prachtuitgave van de Gysbreght voort, en komt daardoor dan
ook tot eene geheel andere beschouwing van het stuk. Niet
Gysbreght is de hoofdpersoon eigenlijk, maar Amsterdam, belichaamd in v. Aemstel, omringd van de andere hem bevriende
personen; het is de viering van het geluk van Amsterdam,
door de tentoonstelling van zijn vroegere, moedig gedragen
rampen, en de voorspelling van zijn latere welvaart. Het is een
soort van middeleeuwsch mysteriespel : de verheerlijking van
Amsterdams voorspoed onder de goddelijke bestiering, waaraan
door de reien in verschillende tonen en op verschillende wijzen,
al naar den voortgang der zaken, herinnerd wordt.
En moot dit ook niet de bedoeling van Vondel geweest zijn?
Er moest een stuk gegeven worden bij gelegenheid, dat Amsterdam zich de weelde had veroorloofd, een eigen steenen
Sehouwburg te bouwen ; Amsterdam, het steeds in bloei en
kracbt stijgend Amsterdam, moest bezongen worden, en in
haar in zekeren zin het in den strijd bovenkomend Nederland.
Natuurlijk moest het in dramatisehen vorm zijn en Vondel koos
ter kwader uur de tragedie, in de te letterlijk opgevatte toepassing van Vossius' woorden, dat een tragedie moet voorstellen
de rampen van helden en koningen. Dat Vondel tegelijk Amsterdam wilde verheerlijken en tevens een tragedie scheppen
geeft jets tweeslachtigs ; door het willen maken van een treurspel
dOet hij in het vijfde bedrijf juist weder Badelech te veel op
den voorgrond komen, wat in het treurspel goed is, in het
gelegenheidsstuk minder. Want het is een _gelegenheidsstuk.,
een ,passiespel2 dat het blijde heaen viert door het to laten
contrasteeren met geleden druk. Bij alle tafereelen moot men
Amsterdam op den achtergrond denken, nu eons juichend, dan
weder weeklagend, en dat alley onder hooger leiding. Doze
indruk wordt in hooge mate versterkt door de reien, welke
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gezongen. niet gesproken werden 1); de verschillende steminingen, daarin uitgedrukt, geven als 't ware eene wijding aan
't geheel.
Niet beter kan ik dit uitdrukken dan door uit het in den noot
aangehaalde artikel van Prof. ACQOUY eenige zinnen over te
nemen, naar aanleiding van de melodic van de Rei van Klarissen geschreven :
,,Maar bovenal, doze Rei van Klarissen hangt met het geheele
stuk zoo innig te zamen, dat het wel te gelijk met dat stuk
moet zijn ontstaan. ALBERDINGK THUM beweert, dat het lied een
„Onnoczeler-kinderdaglied" is 2) en dat het „min eigenaardig,
door VONDEL als „Rey van Klarissen" tusschen het 3e en 4e
Bedrijf van zijn Gysbreght van Aemstel, op Kerstnacht, ingelochten werd" 3). Blijkbaar heeft hij niet opgemerkt, door
welk een fijn gevoel Vondel bij het dichten van zijn reien in
dit treurspel geleid werd, en hoezeer hun toon telkens in overeenstemming is met hetgeen voorafgaat en voigen zal . . ..
Aan het einde van het eerste bedrijf, als er nog geen gevaar
te voorzien is, slaat de Rei van Amsterdamsche Maa gden een
1)Zooals Prof. ACQuOY in zijn artikel Lie Zangwidze van het ,.0 Kertnacht" in het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Ned. Muziekgeschiedenis, Deel IV, 8e st. bl. 182 vlg. meedeelt, werden al de vijf
reien gezongen. Van drie althans worden de beginregels opgegeven in
liederboekjes als aanwijzing van eon melodic, en van Simeons lofzang
wordt in het stuk zelf gezegd, dat ieder non den lofzang moet modezingen: en omtrent de reien van ander° treurspelen van Vondel weet
men het lo. doordat in het „Bericht" voor de Jephta staat, dat de
reien moeten laten hooren een hemelsche gelijckluidentheit van heilige
galmen die alle deelen der goddelijcke zangkunste in hunne volkomentheit zoodanig bereickt, dat ze de zielen buiten zich zelf als uit
den lichame, verruckt", en 2o. doordat in een ex. van de Gebroeders
een eigen kantteekening van Vondel staat, waaruit dat de tang
met vierstemmige blaasmuziek begeleid is.
2) J. A. ALBERDIN(IK Mind, Joost v. d. Vondels dichttverken III,
blz. 184.
3) bi. 14.
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blijden toon aan en wijst in het voorlaatste couplet naar de
vreugde van „Gods geboortefeest" been. Aan het einde van bet
tweede evenwel, als de toeschouwer reeds weet, dat bet gevaar
is gekomen, ademt de Rei van Edelingen nog slechts een
gematigde blijdschap, en de laatste strophe is de bede, dat God
den aanslag van Herodes tegen het kindeke doe mislukken.
Maar als het derde bedrijf is afgespeeld, als Badeloch haar
benauwden droom heeft verhaald en de belegering der stad
in vollen gang is, doet de Rei van Klarissen niets anders dan
klaagtonen hooren, klaagtonen op de „hooghste feest van 't jaar",
omdat de geest zOO gedrukt is, dat hij zelfs in den Kerstnacht
nog slechts aan den moord in Bethlehem denken kan. Indien
ooit, dan zou thans een jubelend lied geheel misplaatst zijn
geweest. Alies ademt het voorgevoel van den ontzettenden
nood. Amsterdam is zijn val nabij. De zingende nonnen van
nu zijn de zieltogende, nonnen van straks. Dit is poetisch gevoeld en logisch doordacht, ja ook symbolisch te verstaan gegeven, want, wel beschonwd, is de bede der Edelingen, dat de
aanslag van Herodes moge mislukken. eene bede voor het
behoud van Amsterdam, en het klaaglied der Klarissen over
de Onnoozele Kinderen te Bethlehem eene voorafbeelding van
het lot, dat haarzelven zoo aanstonds wacht" 1)
Bij deze opvatting van den Gysbreght, waarbij hij niet tot
een bepaald genre te brengen is, in alien geval niet in het
kader van een regelmatige tragedie gepast behoeft te worden,
blijken er ook wel enkele vlekken te zijn 2 ); de alleenspraak
in 't begin en sommige verhalen bltiven nog wat te eentonig,
dock de eischen zijn nu toch geheel anders en aan deze voldoet
het stuk veel meer dan aan die van de tragedie. Nu is ook
I) t. a. p. blz. 179.
2) Ean der schoonste reien, die op de huwelijkstrouw, is, van dit
oogpunt uit. de minst geslaagde, daar ze te veel uitsluitend bij de
persoonlijke lotgevallen en gevoeleus van Gysbreght en Badeloch
doet verwijlen.
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het typeeren van de personen, de opvatting van karakterteekening juist zooals ze zijn moet.
Hoe ook beschouwd, een meesterstuk op gebied van versificatie, van taal, van poZ:,:ze, blijft het ; welluidendheid, natuurlijkheid, schoonheden van detail, deze zal elk beoordeelaar er
in erkennen. Sommige der beschrijvingen zijn op zich zeif beschouwd zeer schoon, en de Rei van Klarissen, en die van
de l3urghzaten bijna onovertrefbaar I).
Ik zeide reeds, dat het navolgen van de Aeneis van Vergilius
Vondel in zekeren zin belemmerde ; niet alleen, dat de teekening van den hoofdpersoon daardoor geleden heeft (wanneer
wij het stuk beschouwen van het laatste standpunt, is dit
natuurlijk minder hinderlijk, dan volgens de beide eerste), maar
vooral ook door dat het geheele werk daardoor te veel overhelt
naar het epische. Van daar o.a. die lange beschrijvingen. Om
eenig denkbeeld te geven van de mate van overeenkomst en
hoezeer de schoonheden van het gedicht van Vergilius, dat hij
waarschijnlijk toen aan 't vertalen was (in 1646 verscheen de
overzetting in druk), op Vondel indruk gemaakt hebben, wil
ik een kort overzicht van den tweeden zang van de Aeneis
laten voigen, met voorbijgaan van vele besehrilVIngen, met
vermelding van kleinere bijzonderheden, waar die weerspiegeld
worden in den Gysbreght.
Op verzoek van Dido verhaalt Aeneas, hoewel het zijn smart
vernieuwt, en het zelfs den vijanden tranen ontlokken zou, de
geschiedenis van zijn rampspoed en Troie's ondergang. De
Grieken hadden, den strijd moede, eindelijk den terugtocht
aangevangen, doch volgens een gelofte een groot paard achterI) Minder gelukkig is de Rei van Edelingen. Van Lennep acht ze
beter geschikt voor monniken dan voor edellieden; werkelijk doet het
spelend zich vermeien in tegenstellingen aan do kloostercel denken.
Toch moet men niet vergeten, dat hetgeen de Edelingen doen hooren,
een geestelijk lied is, en dit dus onder den invloed kan staan van de
geestelijke poezie der monniken.
Ook Simons lofzang kan mij niet bijzonder schoon voorkonaen.
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gelaten, gewijd aan Athene, waarin echter heimelijk strijders
verborgen waren. Troie is verheugd en viert feest over den
aftocht der vijanden: het opent de poorten, en men beschouwt
nu ook het wonderlijke paard. Men is het niet eens, of men
het binnen de muren zal sleepen, of verdrinken, of verbranden.
Daar wordt door Trojanen aangebracht een jongeling, gebonden,
beschimpt als overgeblevene der Grieken. Men ontwapent hem
en bevend beklaagt hij zich over den haat van zijn landslieden.
Nu verandert de hoon in woorden van medelijden en aanmaningen tot spreken. Hij verhaalt dus, hoe hij, Simon geheeten,
een vriend was van Palamedes, dien Ulysses van verraad beticht bad ; hoe hij na diens onschuldigen dood wraak had
gezworen; hoe Ulysses hem daarom ten val zocht te brengen.
Reeds meermalen hadden de Grieken de belegering willen in
den steek laten, dock de ruwheid van weer en zee hadden hen
teruggehouden. Reeds was het paard verrezen en nog bleven
de windviagen aanhouden. Op eene raadpleging gal het orakel
nu te kennen, dat er een bloedig offer geeischt werd, en
Ulysses bewerkte, dat hij daartoe werd aangewezen. Hij was
nu gevlucht, en gaf zich over aan de genade der Trojanen.
Koning Priamus gelast, hem van de banden te bevrijden, en
ondervraagt hem naar de reden van het bouwen des monsters.
Hij deelt nu mode, dat Athene, steeds de steun der Grieken
tegen Troie, vertoornd was over een oneerbiedigen daad van
Ulysses, en daarom den Grieken haar huip had onttrokken.
Calcbus de waarzegger verklaart, dat men niets tegen Troie
vermag, tenzij men eerst in Argos terugkeere en met de Godheld verzoend op nieuw ten strijde ga. Ten zoen had men het
paard opgebouwd, en wel in zulke afmetingen, dat het nooit
door de Trojanen in de stad gehaald kon worden, en aldus
dezen tot een middel strekken om over de Grieken te zegevieren, zooals gebeuren zou, indien men het in eere binnenbracht. Schaadden zij het echter, onheil zou bun wachten.
Door dit verhaal en yerdere teekenen overtuigd, broken de
Trojanen den muur uit en halen het paard binnen. Na ver-
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heugd feest gevierd te hebben, begat men zich ter rust. Intusschen naderen de Grieksche schepen weder, terwijl Simon
de opening van het paard ontsluit, en de strijders zoo te
voorschijn snellend zich op de slapende wachten werpen.
Aeneas sliep; hem verscheen Hector, bebloed en bezoedeld,
ads toen hij achter 't tweespan door het slijk gesleurd was en
niet zooals hij heerlijk in Achilles wapenrusting gepraald had.
Op de vraag naar de reden van zijn droevig verschijnen, antwoordt Hector, dat hij vluchten moet, daar Troie reeds in
handen der vijanden is. Ware het te redden geweest, zijn arm
zou het gedaan hebben; doch nu beveelt hij hem de zorg voor
de Huisgoden aan, en ontvoert zelf bet Vestabeeld. Ondertusschen heeft jammer de stad vervuld, en bereikt ook de afgelegen woning van Aeneas' Vader, Anchises. Aeneas beklimt
de tinnen der woning, en ziet toe en luistert. Reeds stollen
eenige gebouwen in. De trompet klinkt allerwegen. Hij grijpt
naar de wapenen, want al zou het te vergeefs zijn, het is goed,
gewapend te sterven. Daar verschijnt Panthus, priester van
Apollo, met goden en heilige ;paten. Hij verhaalt hoe de strijders
uit het paard komen, aangevoerd door Simon, die verwoesjtng
en spot dooreenmengt. Aan de poorten verschijnen duizenden
vijanden. Aeneas snelt naar het tooneel van den strijd met zijn
getrouwen, waaronder de mededinger naar de hand van Cassandra, Priamus' dochter. In den strijd tooien eenigen zich met
de Grieksche wapenrustingen der strijders, die gevallen zijn.
Doch de strijd hielp hun niet, daar de Goden anders beschikt
handen. Cassandra wordt intusschen uit Athene's heiligdom gesleurd, de vlammende blikken ten hemel gericht. .Haar aanbidder en de andere Trojanen werpen zich op dit gezicht te
midden der vijanden, doch ontvangen ook van eigen vrienden
wonden, daar de Grieksche wapenrustingen velen in de war
brengen, die van de tinnen des tempels zich weren. De jonkvrouw wordt ontweldigd, maar de aandrang der Grieken blijft
te sterk. Panthus, de priester, valt, wien noch deugd, noch
heilig gewaad beschermen mocht. Hulpgeschrei roept de Tro-
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janen intusschen naar het paleis van Priamus, waar de Grieken
„benauwen, hun schilden vereenend, den toegang.
„Ladders bezetten den muur : de berenners, de sporten
[beklout'rend
,,Tegen de hofpoort, hoeden bet hoofd, met hun linkre
[den beuklaar
„Steeds naar werptuig wendend: en slaan aan de transen
[bun rechte,"
De Trojanen ecliter weren zich en
„vellen de torens en spitsen der daken
„Neder; zij willen, in 'I uiterst gevaar, dees waapnen ten
[weerstand
„Bezigen tegen den dood, wiens jongste verschrikken
[hen nadert.
„Balken, met good overtogen, den trots van der vaadren
[gewelven,
„Storten ze omlaag : daar andren, ten strijde hun klingen
[ontschedend,
„d'Ingang hoeden en nauw, in gedzongen geleedren, bewaken." 1)
Aeneas begeeft zich near den toren, van welke zij den spits
doen nedertuimelen op de aanvallers. De ontstane ruimte wordt
door nieuwe krijgers aangevuld, en de Grieken vermeesteren
den toegang tot het paleis, waar de vrouwen een angstig geschrei aanheffen. Priamus had intusschen aan zijn zwakke
ledematen de te zware rusting getrokken, en begeeft zich naar
de plaats van den strijd, en komt aan bet huisaltnar, waar zijn
vrouw en dochteren in wanhoop bijeenzijn. Zij besluiten te
zamen te sterven. Vervolgd door den zoon van Achilles, vltcht
zijn zoon naar hem toe, zwaar gewond. Priamus uit zijn gramschap, doch Achilles' zoon doodt den vader, aan wiens voeten
reeds de gewonde zoon den geest gegeven had. Toen kwam
bij Aeneas de gedachten aan vrouw en kind op, en hij snelde
1) Verg. IL vs. 441-450, geciteerd naar de vertaling van Mr. S. J.
E. Rau (Haarlem 1862.).
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er heen. Zijn moeder verscheen hem intusschen, die hem aanmaant zijn huisgezin te beschermen, met belofte hem veilig
naar hen toe te voeren. Hij komt te huis, doch zijn vader weigert to vluchten. intusschen nadert de vijand. In wanhoop wil
Aeneas den ongelijken strijd weder aanbinden, doch zijne vrouw
en zijn zoontje weerhouden hem, smeekende, om dan liever
hen mode to nemen, of, heeft hij hoop, dan hun bij te blijven in
het huis. Toen had er een teeken pleats, een vlam, die op het
hoof(' van den kleinen stamhouder daalde, zonder hem te
schaden. De oude vader van Aeneas bidt, en een ster verschijnt
onder donderslagen en verdwijnt lichtend. Nu geeft de oude
Anchises toe, en alien aanvaarden de vlucht. Op die vlucht
verliest hij zijne echtgenoote, die schijnt achtergebleven te zijn.
Hij keert terug en betreedt weder Troje, zelfs het paleis van
Priamus, waar al de geroofde schatten opgestapeld bijeen
liggen onder bewaking o. a. van Ulysses. Op dien vergeefschen
toclit verscheen hem een schim, aan Creusa gelijk, die hem
voorzeide, dat hij in een Westelijk land een groot rijk zou
stichten. Daarna verdwijnt 4 en vergeefs wil hij de armen
om haar heenslaan.
Uit dit korte overzicht blijkt, hoeveel overeenkomst er is_
tusschen Vondels Treurspel en Virgilius' EBos. Toch blijkt er
ook genoeg verschil uit, en vooral, hoe de groepeering der
feiten anders is, en de rollen anders tusschen de verschillende
personen verdeeld zijn, maar vooral ook, hoe de meeste figurer
gewijzigd zijn, en iets geheel anders geworden. Vondels personen zijn echte Hollanders. Vele bijzonderheden in de details
en zelfs beelden zijn een weerkiank van de Latijnsche verzen.
Echter is het niet een klakkeloos navolgen, een overnemen,
maar een werken onder den invloed van de schoonheden, die
zich in zijn gemoed en geheugen geprent hadden, en zoo de
moeder werden van schoonheden, die echter nu een Hollandsch
karakter dragen. Daarbij moet men niet vergeten, dat het,
zelfs direct, overnemen en gebruiken van klassieke sieraden
in dien tijd veeleer een verdienste dan een zwakheid was. Doch
VOXDEL,

Gysbreght.
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slechts in enkele gevallen vinden wij bij Vondel een beeld, dat
geheel is overgenomen.
Nog een punt heb ik te bespreken, en wel het al of niet
historische van de feiten, en het al of niet juiste orwaarschijnlijke van de voorstelling van handelingen, toestanden, plaatsen.
Van iemand nit Vondels tijd strikt historische opvatting van
de stof en zuiver historische mise-en-scene te verwachten, zou
onbillijk zijn, be'nalve dat men nog aan den dichter de vrijheid
kan laten, om aesthetische redenen opzettelijk tegen de geschiedkundige waarheid te zondigen, Toch mag men Vondel
in dit opzicht geen lof onthouden. Wat de hoofdfeiten betreft,
den terugkeer van Gijsbrecht van Amstel, en diens verdrijving,
deze heeft hij ontleend aan wat er toen bekend was : een
verhaal van Beka en een overlevering. Is het later gebleken,
dat het niet gebeurde met Gijsbrecht zelf, maar met zijn zoon
Jan, dan is het dus niet zijn fout, dat hij het den vader toes chrij ft.
Dat hij eenige personen in een verband gebracht heeft, en
op tijdstippen heeft doen handelen, zooals niet geheel met de
historie overeenkomt, is hem niet kwalijk te nemen. I) Hij heeft
zich voor zijn tijd voorzeker zeer goed op de hoogte gesteld
van het behandelde onderwerp, en zich vrij nauwkeurig aan
het bekende gehouden, zoodat dan ook het stuk eene groote
mate van helderheid en natuurlijkheid vertoont; dat hij bier en
daar zijn verbeelding wat vrij spel gelaten heeft, meer op het
goede effect dan het historisch-juiste zag, is eene gewettigde,
dichterlijke vrijheid.
Terecht heeft van Lennep in zijn Historische Toelichting
zich aldus uitgelaten „Wat de voorstelling van personen en
zaken betreft, deze is geheel ingericht naar de verbeelding des
dichters, en volgens het recht en de vrijheid, ten alien tijde aan
dichters toegekend. Doch dat Vondel bovendien het onaanzienI) Onjuistheden van dien aard worden in de aanteekeningen aan
gewezen.
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lijke Amstelredam van 1304 als eene reeds aanzienlijke, rijke en
handeldrijvende stad voorstelde, daartoe vond hij zich gedrongen,
eensdeels om daardoor aan zijn publiek van de zeventiende
eeuw behagen to geven, als ook omdat het „aloude Troje" moest
worden „herboren" en „onze Aemstel een Xanthns strecken,
geverwt van bloed" ; — maar bovenal, omdat het onderwerp
„den hoogen treurspeltoon behoorde waardig te zijn".
„Net kwistige hand heeft dan ook de dichter de versieringen
aangebracht, waardoor hij begreep den luister van zijn dichtstuk te kunnen verhoogen : — en zoo wel is hij daarin geslaagd,
dat zijn voorstelling den toeschouwer, die van de geschiedenis
onschuldig is, in den waan moet brengen, dat alles werkelijk
zoo geweest is, als het hem wordt voorgesteld". 1)
Over het anachronisme in de voorstelling bij Vondel, in
Gyibreglit en andere stukken, spreekt Jonckbloet zich nog sterker
uit : „ . . . . had hij Romeinen, Bo g en of mi&leleeuwsche Baronnen voorgesteld, denkend, sprekend en handelend, zooals
dat met de strikte oudheidsleer overeenkomstig was, hij zou
daarmee zijn toehoorders koud gelaten hebben. De Dramatische
Dichter, wiens personages door een gemengd publiek onmiddellijk moeten begrepen en gewaardeerd worden, is tot de schijnbare font verplicht, zijn schepselen grootendeels in de gemiddelde ontwikkelingsvormen van zijn eigen tijd te doen
optreden". 2)
En dat Vondel bij het maken van dit stuk vooral moest
trachten zijn toeschouwers te behagen, zal ons duidelijk zijn,
wanneer wij bedenken, dat de Gysbreght voor het eerst werd ten
tooneele gevoerd bij de opening van den nieuwen „Schouburgh".
Het houten gebouw toch, waarin „Posters Academie" tot 1637
gespeeld had, werd te klein ; men had meer terrein aange-kocht en nu een nieuw steenen gebouw opgericht, onder toezicht
van Nicolaas van Campen, lid der vroedschap en Regent van
het Weesituis.
1) Vondels Werken, uitgeg. door Van Lennep, III blz. 340.
2) Gesch. der Ned. Letterkunde, XVII eeuw. Deel II bl, 231.
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Geen kleine eer was het, up zulk een oogenblik zijn werk
te zien opvoeren, maar voorzeker ook Been kleine eer voor
den Schouwburg, te openen met het werk van zulk een dichter.
Niet zonder moeielijkheden kwani het er echter toe. De groote
rol, door de ceremonien van het Kerstfeest volgens Katholieken
grondslag gespeeld, maakte het treurspel verdacht in de oogen
van den Hervormden Kerkeraad, die dan ook bij de Burgemeesteren zijn beklag indiende, te meer daar het voor de eerste
maal zou gegeven worden op tweeden Kerstdag, 26 December.
Het gevolg was niet, dat het stuk geweerd, maar dat de
opvoering verschoven werd. Op Zondagmiddag van het nieuwe
iaar, d.w. 3 Januari 1638 werd het ten tooneele gebracht ; het
kwam er in 1638, om het niet meer te verlaten; want het
korte tijdsverloop, dat het in Amsterdam niet gegeven is, is
spoedig ten einde geweest, en de Gysbreght weder verschenen,
en wel in grooter pracht en waardiger omgeving dan ooit. Het
eerste jaar werd het dertienmaal gegeven, het volgende speelseizoen achtmaal, daarop viermaal, en zoo afwisselend meer of
minder keeren, terwijl ook in Rotterdam en 's-Gravenhage
het treurspel een tradioneel gerecht werd op het theatermenu.
Evenwel al bleef het al die eeuwen op het tooneel, onveranderd bleef het niet. Vondel zelf bracht er reeds eenige
veranderingen in, waarover straks meer ; en daarna veranderden
de tooneeldirectien om verschillende redenen den tekst bier en
daar; zoo werden o.m. de plaatsen, waarin het woord God
voorkomt, gewijzigd, ten einde aanstoot te vermijden.
Volgens den heer Simons 1 ) werd gedurende de achttiende
eeuw alleen de Rei van Burghtzaten gezegd : „die der Amst.
Maagden en die van de Edelingen werden door de aanhangers van
het Fransche klassicisme blijkbaar als een onnut en verouderd
aanhangsel beschouwd". Ook de Kerstnacht-rei werd niet ongemoeid gelaten, waarschijnlijk, omdat ze te uitgebreid was. Althans
door den heer Simons werd gevonden op een los blad gedrukt
een drietal coupletten, waarvan het eerste begint met „O KerstGysbregittiana in Spectator 21 April 1894.
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nacht, die door beldre straalen". Voor den lofzang van Simeon
komt daar in de plaats een lofzang op Bethlehem. Beide verzen
(„brabbelverzen") waren onderteekend B. R., volgens den beer
Unger 1) de initialen van den orkestdirecteur, tevens tooneeldichter en componist, Bartholomeus Ruloffs, die in het laatste
kwart der 18e eeuw in Amsterdam fungeerde. Laatstgenoemde
stelde ook den zang „Waar wert oprechter trou" op muziek
voor vier stemmen.
't Is bier de plaats met ingenomenheid to gewagen van de in
den laatsten tijd plaats hebbende artistieke opvoeringen van
den Gysbreght onder leiding van W. Royaards, near de denkbeelden van den Beer L. Simons. De plechtige stemming, de
sobere opvatting, het bijna mystieke waas, waarin wij de tooneelen zien afspelen, brengen ons onder een diepen indruk, en
doen bijna de critiek zwijgen, waar er zOOveel bereikt is. De
reign worden gezegd, alleen de lofzang van Simeon gezongen
met koor, terwijl op enkele momenten zachte orgelklanken
zich doen hooren.
Over de uitgaven kan ik kort zijn, daar deze beschreven zijn
door Unger in zijne Bibliographie van Vondels werken. Een
klein overzicht kan hier dus volstaan.
De eerste druk verscheen in 1637, in 4°. In het volgende jaar
kwamen er twee uitgaven, waarvan de eene op den titel dit
bijschrift draagt: „Door hem self verbetert en vermeert." Dit
ziet op een zëer klein getal veranderingen, waarvan de voornaamste aan den voet van deze bladzijde zijn aangewezen 2),
1)

De Reien in den Gysbreght.

2)
vs. 12
168
187
295

1637.

Spect. 12 Mei 1891.
1638.

den
en
hongers
waters
levend, en
levendig
doodsen
dooden
971 Zoo ick u nu begat Begat ik u in need
1116
tvenis
is
1706
en u en ons
ow u en ens.
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terwijl een enkele drukfout verbeterd is, een enkele ook er
ingekomen. Na nog een viertal drukken verscheen er in 1659
een drietal, die op den titel deze woorden vertoonen : „De leste
druk, vermeert on verbetert." Was er tusschen die van 1637 en
die van 1638 weinig verschil, nu heeft het stuk een groot aantal
wijzigingen ondergaan , tal van woorden en vormen zijn veranderd. Een deel van de veranderingen hebben ten doel de
verouderde ontkenning met en te doen verdwijnen. Sommige
woorden en uitdrukkingen zijn vervangen, waarschijnlijk
ook omdat zij verouderd waren (als bUstand doen door met
helpen met) andere als te familiaar (kifven). Al in alhier, alwaar
enz. is geschrapt, zoo ook het relatieve die achter het
onderwerp. Op de meening, in de vorige drukken door mij geuit, dat vele veranderingen door Vondel aangebracht zouden
zijn om de welluidendheid of zoetvloeiendheid, wat niet altijd
gelukkig geweest zou zijn, ben ik, na de lezing van 't geen de
Heer de Vooys 1) daarover gezegd heeft, teruggekomen; ik moet
hem toegeven, dat blijkbaar voor het grootste gedeelte meer
bedoeld is, om de woorden van de Heer De V. over te nemen :
„het vers voller van klank, het ritme zwaarder van gang to
maken." Het oordeel over de veranderingen moot nu gunstiger
luiden. Een volledige opgave van redenen en effect er van zou
een afzonderlijke studio eischen, waartoe mij op 't oogenblik
de tijd ontbreekt. 2) Verder wordt geregeld doen veranderd in
toen, left in legt, na in naer, enz. Daar ik bij den tekst aan
den voet der bl. de meest belangrijke veranderingen hob aangegeven, behoef ik hier alleen to wijzen op enkelen van meer
omvang. Ten eerste wordt het 3e couplet uit den Rey van Edelingen nagenoeg geheel veranderd : eerst word alleen gezegd,
dat de geschenken der wijzen dienden tot „'s levens onderhoud" ; bij de verandering word gewezen op de zinnebeeldige
beteekenis der geschenken : bij doze wijziging is de welluidend1) Bibl. v. Ned. Letterk. No. 2, bl. 124 vlg.
2) De varianten van Vondel's Palamedes werden door Dr. J. L. Walch
tot onderwerp van een dissertatie gemaakt, 1906.
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heid niet gebaat. Vervolgens is de troostrede van Gysbreght
(vs. 752-53) een weinig opgesierd, en zijn de wel wat alledaagsche woorden „Sta stil, mijn lief, sta stil enz.," vervangen
door de weer wat heel hoogdravende „En heeft den hemel van
uw aenschijn dus betogen ?" Een noodlottige verandering, als
het geen drukfout is, vinden wij in regel 909, waar, in plaats
van „d' onnoosle", d. i. het Christuskind, is gekomen het woord
„onnooslen", wat alien zin wegneemt; misschien heeft V. ook
hier het zelfstandig gebruikt bijv. naamw. in de zwakke verbuiging gebruikt. In verband met zijn overgaan tot het Katholicisme vinden wij nog twee veranderingen, eene kleine in
vs. 1541, waar wij in plaats van ,,Hij is al dood" lezen: „Hy
is bereght", een veel grootere op het laatst (vs. 1864 enz.), waar
Vondel achter de voorspelling van Rafael aangaande het stichten van Nieuw Holland invoegt;
Walt u 't verwoesten der godsdienstigheit to lastigh,
Volhardt bij 't oud geloof en Godts altaer stantvastigh,
Op 't spoor der ouderen, u moedigh voorgetreen,
Zoo draeft men recht naer Godt, door alle starren heen".
Voor den Katholieken Vondel was de voorspelling, dat men
„'t Roomsch autaer uit alle kerken" zou „schoppen" wel wat
kras; dit moest goedgemaakt door deze regels, die de Katholieken troosten, dat zij zich bij 't oud geloof mogen houden,
wat zeker, als in 1304 gesproken tot Gysbreght, wel wat
vreemd ldinkt.
In 1661 verschenen er twee drukken, nu voor 't eerst in 80;
een van deze achtte Unger, evenals een van de genoemde van
1659, ondanks het jaartal, van veel later datum. In 1682 verscheen er een zeer slordige nadruk in 8 0. Na een tweetal
uitgaven, kwamen er in 1706 weder twee in 8', in welke voor
het eerste eene verdeeling in tooneeien voorkomt, en vs. 519
in den mond gelegd is van Diederick van Haarlem.
Na weder een zestal uitgaven komt in 1729 de eerste eigenlijke tooneeluitgave in 't licht; d.w.z. ze is ten dienste van het
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tooneel „geheel en al verknoeid en verhaspeld, zooals het tot

voor weinige jaren steeds op de planken is gebleven. Overal
werden uitdrukkingen als: God, Jezus, Christelyck, enz. veranderd in minder aanstoot gevende. Weggelaten zijn vs. 169172, 180-183, 195-202, 415-540, 523-526, 571-590, 675—
744, 747 en 748, 1007-1018, 1042-1036, 1447-1490, 1800-1822,
1864-1872 en 1879-1833". (UNGER, bl. 62). Op den titel draagt
ze dit bijschrift: „Nu voor de eerste reize van woord tot
woord gedrukt, gelijk het op den Amsterdamschen Schouwburg
gespeeld worth".
Deze veranderingen vertoonen ook de drie 80 drukken van
1745, evenals die van 1781 en 1792. De laatste is achteraan
verrijkt door de „Gezangen van de rei van Klarissen, zooals
dezelve op den Schouwburg gezongen worden", onderteekend
B. Ruloffs.
In 1825 en 1826 kwamen weder twee drukken uit 1 ); in een
onbekend jaar, doch voor 1832 een prachtuitgave, en in 1832
weder een gewone. Daarop verscheen er in 1841 een 40 oblong
editie, door C. Rochussen geillustreerd met 14 lithographieen.
In 1845 weder een 8o druk met de tooneeIveranderingen, en in
1849 een volgens de drukken van 1659. In 1851 verscheen een
editie met inleiding en aanteekeningen door I. M. Schrant,
terwiji een herdruk van 1659 werd opgenomen als n ,. 40 in
het Klassiek Letterkundig Pantheon in 1856. De heer J. M. E.
Dercksen 2) bewerkte twee jaar later het, treurspel voor rederijkers, en liet er aan voorafgaan een beurtzang: Vondels roem;
van deze uitgave kwam in 1867 een herdruk. Ten slotte verschenen er in 1860, 1868 en 1877 nog eens drukken, zooals het
treurspel op het tooneel gespeeld werd, en werd in het Pantheon
nog eens een herdruk gegeven, nu met inleiding van J. van
Vloten ; die zelfde komt ook voor als onderdeel van I. van
Vondels treurspelen. Met inleiding van J. van Vloten. In 1895
verscheen een nieuwe uitgave van mijn hand in het Pantheon,
1) Waarvan 66n de herdruk is van een van 1659.
2) Schrijver o. a. van Eene poortersdochter uit de 17e eeutv.
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1901 een 2e herziene druk verseheen, en verder
herdrukken in 1904, in 1907, in 1910, in 1913 en heden (1916).
Behalve de verschillende uitgaven zijn er ook nog eenige vertalingen te noemen, en wel eerie Fransehe in de Chefs-d'oeuvre
waarvan in

des theatres strangers par Messieurs Aignan, Andrieux et autres
1832, in proza (bl. 88-146 van deel XVIII 1) ; eene Fransche,

1842, bewerkt naar de door Rochussen geillusteerde, (uitgave
van de Societe Neerlandaise pour les beaux-arts. La Haye—Bruxelles) 2) ; en eene Duitsche in 1867 3).
Welke uitgave was nu te kiezen voor eene text-uitgave ? In
aanmerking konden komen de eerste, de tweede of die van 1659.
De eerste verdient de voorkeur. De eerste, frisseLe uitgave
heeft steeds veel voor; is echter een latere gelijk aan de eerste
gebleven met enkele verbeteringen, eene enkele retoucheering,
met het wegnemen van een enkele lapsus calami, dus met verandering van die enkele kleinigheden, die de dichter wel oorspronkelijk geschreven heeft, maar die hem wellicht hebben
gehinderd en storend voor de schoonheid geschenen, dan kan
een herziene uitgave te verkiezen zijn. De tweede is dit niet,
heeft zelfs enkele drukfouten meer, als „met bulderen" voor „het
bulderen." De omgewerkte uitgaaf van 1659 is in vele opzichten
wel, dock daarentegen in andere er niet op verbeterd, terwijI
enkele veranderingen bepaald of te keuren zijn. Dus heb ik
den eersten1 oorspronkenlijken druk gekozen, die in 1637 bij
Wilhelm Blaeu uitkwam.
Nu nog een enkel woord omtrent de wijze van behandeling
van deze tekstuitgaaf.
De verschillende gebruikelijke wijzen van textuitgeven bevielen mij eigenlkjk niet ; de cijfers vooraan, die, de regels
1) Gilbert d'Amstel, la destruction de sa vine, et son exit. Trughlie
en cinq actes de J. van Vondel. Paris. Chez. Ladvocat Libraire-editeur.
2) Ghysbrecht d' Amstel, ou les origines d'Arnsterdam. Trag. en
cinq actes par J. Vondel traduitc par J. Collin de Plancy. 40 oblong.
3) Gysbrecht van Aemstel, Trauerspiel von Joost van den Vondel
aus dean Jahre 1637, durch G. 11. de Wilde, Leipzig, Brockhaus. 8".
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aanwijzende, tevens als alle vrijheid roovende stokbewaarders
daar staan, ergeren mij steeds; de woordenlijst achteraan wordt
dikwijls alleen opgeslagen voor bepaald onbekende woorden,
niet voor beteekenisnuanceering ; de verwijzing naar aanteekeningen aan den voet der bladzijde door cijfertjes leidt van den
tekst of en stoort. Wat to doen, vooral waar het formaat door
zijn handigheid den bewerker leelijk in den weg zit? 1k heb
mijn toeviucht genomen tot deze, zeker nog onvolmaakte schikking. De regels werden om de vijf aangewezen door kleine
cijfertjes — het moest wel ; onbekende woorden, waarnaar men
verwachten kon, dat gezocht zou worden, kwamen in een lijstje
achteraan ; de licht over 't hoofd geziene beteekenisverschillen
en d.ergel. werden aan den voet der bl. opgegeven, even als de
tekstatwijkingen van den druk van 1659, welke door een W.
(eerste letter van den uitgever A. de Wees) werden gemerki.
Naar eenige uitgebreidere aanteekeningen achteraan werd in
noten verwezen.
DEN HAAG, Juni 1916.
C. H. P11. MEIJER.

J. V. VONDELS

GYSBRECHT VAN AEMSTEL,
d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
TREURSPEL.
Urbs antiqua ruit.

DEN HEERE

HUIGH DE GROOT,
GEZANT DER KONINGINNE EN KROONE VAN ZWEDEN
BY
DEN ALDERCHRISTELIJKSTEN KONING,

L . UIDEWIJCK VAN BOURBON,
Koning van Vranckrijck en Navarre.

Myn Heer,
Het rijzen van onzen nieuwen Schouwburgh, gevorderd )
door de heeren Weesvaders, en inzonderheid door den yver
des Raedsheeren Nicolaas van Kampen I:), niet onbedreven in
Bouwkunst, en liefhebber van alle fraeie geesten en wetenschappen, dede onzen lust rijzen, om dit aanzienelijck gebouw in te
wijen met eenigh werck, dat deze stad en burgesrij inoght
behaegen: waerom wy voor onze stoffe uitkoozen de jammerlijcke verwoesting van Aemstelredam, en ballingschap van
Gijsbreght van Aemstel, doenmaels Beer der zelve stede:
Genus a quo principe nostrum: 3)
De rechte stam van Amsterdam.

Het is kennelijck 4) dat d' aloude dichters pooghden de
ghedichten den volcke smaeckelijck te maecken met zaecken
') bevorderd, voortgeholpen. 2) tevens Regent van het Weeshuis;
niet te verwarren met Jacob van Campen, den grooten bouwmeester
van het Raadhuis, nu Paleis, to Amsterdam, het Mauritshuis te 's Gra.
venhage, enz. 3) uit Wien ons geslacht aimn oorsprong nam. VERG.Aeneis
III. 168. 4) bekend. Vgl. Gr. Placaatb. I, 207: Kennelick te maecken
aen de Magistraten.

4
te ververschen, die hunne vorsten en voorouderen betroffen.
flomeer verhief de daeden en rampen der (iriecken, zijne landslieden, en trompette wat gedurende en na het belegh van Troje
gebeurde. Maro 1) geleide lEneas, na Priams ondergang, van
Xanthus aen den Tiber, en huwde het Latijnsche aan het Trojaansche geslacht, waaruit de Romers zich roemen gesproten te
zijn. Silius voert den Punischen, Lukaen 3) den burgerlijcken
oorlogh 4). De poeten onzer eeuw volgen der alouden voetstappen. Tasso doet der Christenen ooren na hem luisteren,
terwijl by Buljons 5) Christeltike dapperheid voor lerusalem
zingt. Ronsard 6) kittelt de Vrancken met zijnen Francus, Hektors oir, den stam der Fransche koningen : en Hoofd de Drost
van Muiden streelt d'Amsterlanders en zijn geboortestad, in
Velzens treurspel, met de voorspelling van de Vecht ; en de
Baethouwers 7) met zijnen Baeto, der Katten vorst, waar van de
Baethouwers, nu Hollanders genoemt, hunnen oirsprong rekenen :
en onder de Grieksche tooneeldichters hangen Sofokles, Euripides en }Eschylus doorgaens om 'ilium, en wat Baer aen vast
is, gelijk wolcken om het geberghte, en bouwen hunne bloedige
tooneelen te Thebe, t'Argos, en elders, en smelten tot traenen
van droefheid, of raecken aen 't hollen van dolligheid, en ydele
inbeeldingen
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus,
Et solem geminum, & duplices se ostendere Thebas:
Aut Agamemnonius scenis agitatus Orestes,
Armatam facibus rnatrem, & serpentibus atris,
Cum fugit, ultricesque sedent in limine dirge 8).

Gelijck het Pentheus docht, wanneer zijn brein aan 't glijen
1) Publius Vergilius (of Virgilius) Maro, 70 v. Chr.-19 v. Chr.
Silius italicus, 25-101 n. Chr. 3) M. Annaeus Lucanus, dichter van
de Pharsalia, 38-65 n. Chr. 4) verhaalt hoe d. b. o. gevoerd wordt.
Godfried van Bouillon. 6) Pierre de Ronsard, dichter o. a. van de
Franciade, 1524-1535. 7) woordspeling baat-houders, winstmakers,
handige kooplieden. 8) VIRG., Aeneis IV, 469-473.
2)
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Geraekte, dat hy zagh ontelbre Razerijen,
Twee Thebens in de lucht, twee zonnen klaer van straal :
Of Agamemnons zoon Orestes, t' elckemael
Op 't hoogh tooneel gejaeght, terwijl met schrick bevangen
Hy vlood voor 's moeders geest, verzien met zwarte slangen
En tortzen, daer de Wraeck den drempel dicht bezet.
Het en is oock de redenen niet ongelijck 1), dat onze eige
zaecken ons meer ter harten gaen, dan die van vreemden en
uitheemschen. Beneffens dit inzicht prickelde ons Kier toe de
genegentheit om eons (waer het mogelijck) den schoonen
brand van Troje t' Amsterdam in het gezicht zijner ingezetenen,
te stichten, na het voorbeeld des goddelijcken Mantuaens 3), die
een vier ontstack, dat geuriger en heerlijcker blaekt, dan de
hemelsche vlam, die den fenix verteert; gelijck hy d' eenige
fenix is, in wiens schaduwe het ons lust (zijn wy des waerdigh)
laegh by der aerde te zweven : en uit wiens assche, eens om
de honderd jaeren, een fenix 4) te voorschijn koomt, dien ick nu
met den vinger niet en hoef te wijzen, nadien de glans van
zijn pennen alle de wereld in d' oogen schittert. Wy bouwden
dit treurspel op de gedachtenis, ons by de schrijvers en de faem
daer van nagelaeten ; en stoffeerden en bekleedden de zaeck
na de wetten, regelen en vrijheid der poezije ; oock na de
tooneelwetten, waer tegens wy wetende niet en misdeden, 't en
vizier misschien in talrijckheid van personagien 5), dat wy
qaelijck konden vermijden, zonder het werck zijnen eisch te
weigeren. Of 6) eenige Amsterdammers moghten walgen van
Glen zwaeren val hunner muuren, en 't verstroien der voorouderen te hooren ; zoo word die bittere nasmaeck verzoet, door
1) is overeenkomstig de redo, ligt in do reden. 2) neiging, lust.
3) Vergilius, die bij Mantua geboren is. 4) Hugo de Groot zelf, wien
het treurspel is opgedragen, schrijver behalve van de bekende rechtsgeleerde geschriften o.a. van de Somphompaneas, door Vondel als
Joseph in 't Hof vertaald. 5) Volgens de z.g. regels van Aristoteles
was 't hoogste getal zeven 6)
indien.
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Rafaels voorspelling van de heerlijcke verrijssenisse der verdelgde vesten en verstroielingen ; dat wy nu op 't allergeluckighste beleven, onder de wijze regeering der tegenwoordige
burgemeesteren, die het gemeen beste boven hun eigen behartigen, en geenen oorloogh prijzen, dan die om vreede gevoert
word. Ick vermat my verwaendelijck dit uwe Exc. op te draegen, en dat te vrijpostiger, overmits uwe Exc. van den treurigen
tooneelstijl 1), die de hoogdraevenste onder allerley slagh van
schrijven de kroon spant, niet afkeerigh en schijnt ; gelijck
blijckt bij den gekruisten Christus, eertijds in vrijheid 2), zedert
by de Thebaensche dochter in gevangenis, en onlangs by den
degelijcken Iosef in ballingschap geteelt, en van ons, zoo wy
best konden, op het Nederduitsche tooneel gebragt, tot stichtelijck vermaeck dezer loflijcke burgerije, en van alle eerlijcke
lieden. Wy vertrouwen dat dit uwe Exc. te min zal mishaegen,
aengezien hier, onder de oudste en treffelijxte edelen en bondgenooten, niet oneerlijck in 't harnas sneuvelt de ridder Heemskerck 3), een adelijcke en manhaftige ranck, uit dat bloed, waer
van uwe Exc. zijn braeve afkomst telt. Ick offer , dan uwe Exc.
in zijne ballingschap mijnen Gijsbreght van Aemstel, den godvruchtigen en dapperen balling. Omhels hem uit meedoogen,
die eer meedoogen dan gramschap waerdigh is, en leef lang
ter eere van uw Vaderland.
't Amsterdam up 0 cxxxvii.
de xvien van Wijnmaend.
uwe E. ootmoedige dienaer
IOOST VAN DEN VONDEL.

1) d.i. treurspelsttjl. 2) bij den gelr. Christus (Christus Patiens,),
door de Groot in vrijheid geteeld (1603), bij den Theb. dochter, in de
gevangenis geteeld (1619-1621) en bij den Josef (Sophompaneas) in
ballingschap geteeld (uitgegeven 1631). 3) Huig de Groot's grootmooder was Elselinge van Heemskerck.

VOORSPEL
VAN

GYSBREGHT VAN AEMS TEL 1
AEN

Schout, Burgemeester, Schepens, en Raed
VAN AMSTERDAM.
De trotze Schouwburgh heft zijn spitze kap
Nu op, en gaet de starren naderen,
En wellekoomt met dartel handgeklap
Al 't Raedhuis, en ons wijze Vaderen.
5 Het heiligh Raedhuis wijd den Schouwburgh in,
En wacht met zijn aendachtighe ooren,
Soo vierigh, als Karthagoos koningin,
Belust het droef verslagh te hooren,
Hoe Ilium van Argos werd verplet,
10
En door de trots in de assche raeckte:
Dat zoeter dan al 't Afrikaensch bancket
De tong, haer leckre zinnen smaeckte.
Het nieuw tooneel drie eeuwen springt te rugh,
Om Aemstels vesten te verstooren,
15 En bouwt de wreedheid eene breede brugh.
't Aeloude Troje word herboren,
En gaet te gronde in 't gloeiende Amsterdam.
Ons Amstel zal een Xanthus strecken,
Vs. 6. he Ugh _-_-: hoog, verheven, onaantastbaar. Vs. 7. vierigh, nml.
vierig belust ale enz. Vs.12. lecker = kieskeurig, verwend, verfijnd,
weelderig. Vs. 18. strecken = verstrekken tot, zijn.
Vs. 8. Verslagh. W: verhael.
VONDEL,

Gysbrecht
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Geverwt van bloed: de Kermerlandsche vlam,
Als 't Griexsche vier, de daecken lecken.
't Bestormt stadhuis dat zweemt na Priams hot
Hoe kort kan 's werelds pracht verandren.
Hoe stuiftze wech voor wind in roock en stof.
Kristijnen strecken hier Kassandren,
25 By 't hair gesleurt. De bisschop Gozewijn
Besprenckelt als Priaem d' autaeren:
Daer Pyrrhus woed en moord, in Haemstees schijn,
En geen Kiaeris noch grijze hairen
Verschoont. De helsche en goddeloose Vries
30
Geen snoode Ulysses wijckt in boosheyd.
Noit lee Heieen door 't schaeken dit verlies,
Dat door des schenners trouweloosheid
Vrouw Machtelt dee. De schalcke Vossemeer
Bootst Simons aerd na in 't stoffeeren.
35 Het zwanger paerd van Troje baert 'er weer
De krijghslien, die de kans doen keeren.
Heer Gijsbreght draeght zich als Anchises zoon,
En word door tegenspoed niet slapper:
Zijn deughden staen in top voor elck ten toon,
40
Niet min godvruchtelijck als dapper.
Proost Willem stort in 't priesterlijck gewaed,
Als Panthus, Phebus priester, neder.
Vrouw Badeloch, die op Kretize slaet,
Verbeeld ons, hoe getrouw en teder
45 Oprechte liefde in rampen is belaen
Met haer beminde wedergade.
In Veenerick herleeft de kleene Askaen,
Vs. 21. stadhuis dat zweemt: vgl. nu nog: „Jan die zeit niks I"
Vs. 22. kort = spoedig. Vs. 29. Vries = Grobber (de Grabber), aanvoerder der Friezen. Vs. 43. slaet op Kr. = terugwijst op, overeenkomt met.
Vs. 21. W. Hier zweemt 't bestormt stadhuis Gar Priaems hof.
Vs. 33. dee, W: lijdt.
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Waarmee de held op Gods genade
Zich scheep begeeft, en op een beter wacht:
Dat wij ter goeder uur beleven,
50
Nu Amsterdam en 't Aemstelers gheslacht
Zijn kroon ten hemel heeft geheven.
Zoo eens de vree ons scheeprijck Y bestrael,
En 't oorlooghs onweer rust van ruisschen,
55 Kiest gans Euroop dees stad tot Amirael:
En 'k zie eer lang ons zilvre kruissen
Bezaeit met goud van starren eerst ontdeckt,
En 't wapen, tot een hemelsch teecken,
Om hoogh, van mist noch aerdschen damp bevleckt,
60
Den zeelield hard en moed in spreecken,
Dear hy, beducht door 't gieren van de naeld,
In d'yszee drijft en dwaelt.

OP DEN NIEUWEN SCHOUWBURGH.
AEN DEN RAEDSHEER

NIKOLAES VAN KAMPEN.
Wy bootzen 't groote Rome na in 't kleen,
Nu Kampen bezigh is met bouwen,
En na den hemel vaert met hout en steen.
Geschut noch donders van kortouwen
Vs. 49. een beter = eon beter iets, iets beters ; nu zegt men: wachten op beter. Vgl. ook: „hij heeft de kost, dat is ten minste een
groote I" „hij komt nog in large niet," in den breede verhalen", „binnen kart" enz. Vs. b6, kraissen. nml. het wapen van Amsterdam, Brie
zilveren kruissen op een paal van zwart op een rood veld. Vs. 61.
gieren = afwijken; naeld = kompasnaald.
Vs. 62. W.: Duor 't ijs naar Indus dwaelt. Vs. 3. na den Itemel,
W: trots ten h.
3*
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Versteuren hem, terwijIe Spinola
Van boven ziet zijn maenden krimpen
in 's Princen weecken, en hoort in Breda
Ons kort, zijn fang belegh beschimpen.
De bouwkunst bloeit in 't midden van 't gevecht,
10
En opent schouwburgh en tooneelen:
Daer strijckt de grijze Raed het voorhoofd slecht,
En word door droeve en blijde speelen
Verquickt: daer groeit ons Amsterdamsche jeughd,
Die in haar schick den bouwheer prijzen:
15 Zoo dat zijn naem, op 't schatren van haer vreughd,
Tot in den boogh om hoogh koomt rijzen,
En stuit 'er op, en barst ten venstren uit.
Pompejus zou zijn eer benijden,
En Scaurus zelf, vernamen zy 't geluid,
20
Dat, na'et verloop der eerste tijden,
Hun faem verdooft; mits 't oude Rome vlack
Ter aarde plofte met zijn wallen,
En 't ijsselijck gevaerte kreegh een' krack,
In puin begraven of vervallen.
25 De krijgh ziet heiligh noch onheiligh aen:
Wat kan 'er tegen staet?

KORT BEGRIJP.
Gysbreght van Aemstel, Neer van Aemstelredam 1) en AemVs. 5. Spinola had voor het beleg -I- evenveel maanden, als Fr. H.
weken, noodig. Vs. 6. Van boven = uit den Hemel ; hij stierf 1730.
Vs. 11. slecht = glad. Vs. 18— 19. Pompejus stichtte een grooten
schouwburg, terwijl ook vroeger reeds M. Aem. Scaurus, als a mbtenaar
belast met de zorg voor de spelen, een prachtig theater had gebouwd
(52 v. Chr.). Vs. 21 mils = vermits, daar. Vs. 23. ijsselick ; nu nog ; een
vreeselijk gebouw. Vs. 25. niet aen = let op, vgl. aanzien des persoons.
1) W.: Amsterdam.

sterland, met meer treffelicke heeren en edelen, om het vangen van graaf Floris, die den ouden adel verdruckte, en
vrouw Machielt van Velzen, zijn zusters dochter schendigh
verkrachte, lang in ballingschap onigezworven hebbende,
quarn, na de dood van 's graeven erfgenaem, weder 't Aemstelredam : maar de graefsgezinden (waaronder Kennemers en
Waterlanders de verbittersten waren) belegerden hem in zijn
stad een rond jaer lang, en om die te vermeesteren, verzierden
ten leste eenen aenslag, en gelieten zich ofze aftrocken. Die
van de stad vervolghden hen een stuck weeghs, en brogten
Vosmeer, den doortrapten 2 spie uitgemaeckt 3 om d' Aemstelredammers te bedriegen, gevangen. Dezen, van Gijsbreght ondervraeght, werd het leven geschoncken, en belast het rijsschip,
genoemt het Zeepaerd (waer in het puick van ridderen en
knaepen, en de bloem der krijgslieden met den reus verborgen
lagers) te helpen inhaelen. Ter middernacht, zijnde Kersnacht,
eer de maen op, en terwijl de burgery zonder achterdencken
ter kercke in haeren yver opgetrocken was, overweldighde de
verborge laege de Haerlemer poort, en Vosmeer stichte brand
in 't rijsschip en door al de stad ; waerop Diedrick van Haerlem
met zijn kryghsvolck, dat zich heimelijck in 't Katuizers 5 klooster onthiel 6, en voort Willem van Egmond met het gantsche
leger, 't welck spade in den avond weder keerde, binnen ruckten.
Broer 7 Peter, deken van de groote kerck, bragt d' eerste tijding
op het huis, zoo 8 mevrouw van Aemstel over haeren droom
en gezicht vast bekommert was ; dies de heer van Aemstel,
gevolght van de reedste 9 bloedverwanten en bondgenooten, na
den Dam vloogh, en daer en elders orden zocht te stellen, en
kerk en marckt te beschermen, doch al vergeefs : waer van.
Badeloch bescheid kreegh door zijnen broeder Arend. Het raed1) Daze verwantschap is denkbeeldig. •1) geslepen, hier met in be.
paald ongunstigen zin vgl. doorkneed. 3) afgezonden, uitgestuurd.
4) Daze naam moot te hater de geltjkenis doen uitkomen met het yen.
raad door het paard van Troje. Karthuizers, naar het klooster van
Chartreuse 6) nu ophield. 7) W.: Heer. 8) terwijl. 9) strijdvaardigste.
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huis middelerwijl bestormt en vermeestert zijnde, raekte Gijsbreght van daer in het Klaerisseklooster, begeerigh om bisschop
Gozewijn van Aemstel, zijnen oom, en d' abdis Klaeris van
Velzen, zijn nicht, te bergen ; het welck zy weigerden. De
vianden op d' abdy aenvallende, dwongen den heer over den
binnen-Aemstel te vluchten. Hy aldaer de nieuwe zijde verloren, en d' oude mede in brand ziende, en hoorende de ruitery
de Doelebrugh over trecken, weeck na den burgh met eenen
hoop vlughtelingen, en verhaelde zijn gemaelin het overige van
zijn wedervaeren ; gelijck ook de bode kort daer op hem verslagh dede f, hoe het met d' abdije en al de stad voort afgeloopen was. Terstond dedemen van 't slot eenen uitval en werd
binnen gedreven met verlies van Arend van Aemstel, dien de
broeder doodlijck gewond boven brogt, daer hij daetelijek den
geest gaf. Stracx quam de heer van Vooren het huis opeischen,
het welck Gijsbreght hem rustig afsloegh. Maer terwijl by
ijverde om gemaelin en kinders met alien den gevlughten
scheep to doen gaen, voor had zelf het huis te verdedigen,
verscheen 'er Rafael, een der zeven engelen, die hem vermaende
zich met alien den zijnen te water en na Pruissen te begeven,
en daer een stad, die noch Holland heet, to stichten, en vertrooste den godvruchtigen held, met de voorspelling der toekomende grootheid van Aemstelredam, en 't geluck zijner nakomelingen : en daer op verliet Gijsbreght het slot.
Het tooneel is voor en in de stad en op het huis. Gijsbreght
van Aemstel doet 3 de voorrede. De Reien bestaen uit de
Amsterdamsche maeghden, edelingen, Klaerissen en burghzaten.
Het treurspel begint na middagh ten drie uuren, en eindigt in
den morgenstond.
I) W.: vertelde. 5) W. viel men van het slot uit maer zy werden
binnen gedreven. 3) W.: spreeckt. Vergelijk: doet het woord, doet
het gebed
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SPREKENDE PERSONAGIEN 1.
GYSBREGHT VAN AEMSTEL.
WILLEBORD, Fader van 't Kathuizers Klooster.
AREND VAN AEMSTEL, Gijsbreghts broeder.
VOSMEER, de spie.
REY VAN AMSTERDAMSCHE MAEGHDEN.
WILLEM VAN EGMONT, veldheer.
DIEDRIK VAN HAERLEM, maerschalck.
HOPLIEDEN.
POORTIER VAN 'T KLOOSTER.
REY VAN EDELINGEN.
BADELOCH, vrouw van Aemstel.
BROER PETER, 2 DEKEN.

BONDTGENOOTEN.
REY VAN KLAERISSEN.
GOZEWIJN VAN AEMSTEL, Bisschop van Uitrecht.
KLAERIS VAN VELSEN, abdis.
REY VAN BURGHZATEN.
BODE.
VLUGHTELINGEN.
DE HEER VAN VOOREN, met den trompeVer.
ADELGUND, Gijsbreghts dochter.
VEENERICK, Gijsbreghts zoontje.
RAFAEL, een der zeven engelen.

STOMME 3.
KATUIZER.

EGMONDS SOLDATEN.
GYSBREGHT VAN AEMSTELS DIENAERS.
WITTE VAN HAEMSTEE, Floris onechte

zoon.

1) Zia aant. 1. w.: HEER PETER. 3) Deze worden in de uitgaaf
van 1653 (W.) niet genoemd.
2)

GYSBREGHT VAN AEMSTEL.
TREURSP EL.
••••■ • ■ ••••

HET EERSTE BEDRYIP.
Gysbreght van Aemstel 1.
Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burgery ; en op mijn voix gebed,
En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
5 De vyand, zonder dat wy uitkomst durfden hopen,
Is, zonder slagh of stoot, van zelf het veld verlopen.
Mijn broeder jaeght hem na. Zij neemen vast de wijck,
En vlughten haestigh tangs den Haerelemmer dijck.
Zoo stuift de zee voor wind met haer gedreve golven
10 Zoo zaghmen menighinael een kudde wrede woiven
En felle tigers vlien, voor 't ysselijck geschreeuw
Vau alter dieren vorst, den hongerigen leeuw,
Om niet al levendich en versch to zijn verslonden
Van hem, die op zijn jaght geen aes en had gevonden.
15 Hoe snel, hoe onverziens is deze kans gedraeit ?
Alhier, daer 't leger lagh, is 't veld alsins bezaeit
Vs. 2. vesten, zie Aant. 2. V s. 4. bange = benauwde, in 't nauwge.
brachte ; uit be-ange, vgl. angst, eng; stad, dit was Amsterdam toen
reeds, zie Aant. 2. Vs. 8. Haerl. dijck, den weg naar Haarlem. Vs.9.
v. wind, vgl. naar huts, naar zee tegen stroom. Vs. 13. al = geheel,
vgl. Eng. all bones, enkel been.
^) Zie Aant. 10.
Vs. 2. Erbarremt, W.: Ontferremt. Vs. 16. Alhier, daer, W.: Hier
daer, het; alsins, W.: atom.
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Met wapens en geweer, verbaest van 't lijf gereten,
Van ingebeelden schrick, en uit der hand gesmeeten,
Om zonder hindernis te vlieden langs den wegh.
20 Ja op 't verjaeren zelf van 1 jaerige belegh
Word d' afgestrede muur van 't lang belegh ontslaegen.
Hoe zal het gansche land van ons verlossing waegen,
De Kermerlander.had met Waterlander der )
Gezworen duizendwerf, slat *hir met zwaerd en vier
25 Vernielen zou eerlang de menschen en de daecken,
En tot een kerreckhof en asch en puinhoop maecken
Mijn oud mijn wettigh erf, en delven al mijn eer
In eenen poet, tot wraeck van Floris hunnen heer:
Om wiens vervloeckte dood ick lijde zoo onschuldigh,
30 Als yemant lijden magh, doch draegh mijn kruis geduldigh:
Of zoo ick schuldigh ben, en heeft het my gemist,
't Is nit onnozelheid, en zonder argh of list.
Neef Velzen, lang geterght, van eige wraeck geprickelt,
En Woerden hebben my hier listigh in gewickelt,
35 En 't schoonste voorgestelt, en eerst de zaeck verbloemt
Met wonderbaeren glimp : maer 'k heb hun wit verdoemt,
Zoo dra, als ick verstondt, hoe grof zy zich vergreepen,
Met den gevangen graaf op Engeland te scheepen,
En sloegh dien voorslagh af, ten beste van 't gemeen,
40 En rieede ridderschap en al de groote steen
'e roepen, om den vorst zijn' moedwil te besnoeien,
En geen uitheemsche maght noch koningen te moeien,
Noch overzees geweld te haelen in het land ;
Vs 20. jaerige eenjarige. Vs. 22. waegen, nu: gewagen. Vs. 23.
Kermerlander = Kennemerlander. Vs. 23-24. dier gezworen = met
dure Peden gezworen. Vs. 30. magh = kan. Vs. 31. en heelt hec tn. g.
en heb ik gedwaald, gefaald. Vs. 82. uit onnozelheid = in onschuld,
onergdenkendheid. Vs. 33 Vgl. ons ,varen op Amsterdam." Vs. 40.
Vondel stelt hier den toestand van zijn tijd als reeds in 1394 bestaande
voor. Vs. 41. den vorst z. m. vgl. ons Jan z'n hoed.
Vs. 38. op E., W.; naer E.

16
Veel min het hoofd des lands te helpen aen een' kant :
45 Waer uit een springvloed is van zwaerigheen gesproten,
Die over steden ging en vast gebouwde sloten,
En dorpen zonder end, en menschen zonder tai,
Van allerhande staet, dien 't eeuwigh smarten zal.
Noch hiel de wraeck geen' stand 1, en gaf zich noit te vrede;
50 Al had zy uitgeroit, ten negensten gelede,
Wat Velzens stam bestond, of van zijn maeghschap scheen
De nieuwe ridderschap en steden in 't gemeen
Verbonden zich wel streng, met diergezwooren eeden,
Handtasting en geschrift, dat zy bezeeglen deden,
55 Van nu in eeuwigheid, met onverzoenbren haet,
Aan Woerden, Veizens bloed, en Aemstel, dezen smaed
Te wreecken, en van zoen te reppen noch te roeren.
Ons maeghschap zit verdruckt, durf schild noch wapen voeren,
En geeft gewilligh schot en lot, om zoo gerust
60 Te leven, en de glans des adels blijft gebluscht.
Hier holp geen tusschenspraeck van koningen en heeren.
Men wou mijn trouwe stad noch 't onderst boven keeren,
Met Surgery met al, wat my is hou en trouw.
De hoop was, dat de tijd allengskens slyten zou
65 De bitterheid des volx, en d' oude wrock versterven :
Waerom ick my getrooste in ballingschap te swerven
Veel jaeren achter een. Of ymmers, doen de zoon
Van Floris werd gehaelt in alter zielen troon,
Verhoopte ick, zonder last van deze burgerije,
70 Te keeren in 't bezit en d'erref-heerschappije
Van Vecht en Aemelstroom: dan laes ! 't is al om niet.
Vs. 44. aan een kant = van kant maken, vgl. ook ons : aan kant
maken = opruimen. Vs. 4S. staet = stand, positie. Vs. 49. noit =
geenszins. Vs. 54. Handtasting = handslag. Vs. 57. zoen, bier in
oorspr. beteekenis van verzo ening : de grondbeteekenis van den stam
van 't woord is : berstellen. Vs. 58, durf, zonder t, als opgeschoven
verl. tijd, vgl. h4j kdn.
1) Lie aant. 3.
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En was 't om my alleen, het was een klein verdriet.
Ick liet my zelf van lidt tot lidt in stucken zaegen,
En nam op my alleen de gruwelixste plaegen,
75 Die oit tyran bedacht ; was dan de schuld geboet,
En sprackmen daer mee vry mijn al t' onnozel blood,
Mijn lieve gemaelin, en willige onderzaeten.
Ick wou, om hunnent wil alleen, mijn leven iaeten,
En springen in een' pool, en stoppen deze wel,
80 En dempen met een' sprong de nimmerzatte hel.
Dat weet hy, die het al bezichtight uit den hoogen,
En wat inCluister schuilt, met zijn alzienden oogen,
Ontdeckt tot op den grond, en alle harten kent.
Waerom by oock mijn Recht gehandhaeft heeft in 't end
85 En met den zegekrans my heerlijck begenadight,
En tegens al de maght der vyanden verdaedight ,
Die licht slaen in den wind van ouds genote denghd,
Waer aen wy volck en vorst verplichtten van ons jeughd
Zoo yvrigh, zonder oit van trouwe te veranderen.
90 Mijn . vader_ heeft gestreckt een hoofd van Waterlanderen
En Kennemers in 't veld 1, en met geweld alom
(Hoewel door nood geparst) vervolght den adeldom,
En aller vyandschap op zijnen hals geladen.
De koning Willem zou getuigen van zijn daeden 2,
95 Indien hij eenmael moght verrijzen uit het graf.
Ick zelf heb Floris trouw gehandhaeft by zijn' staf,
Vs. 76. al 't onnozel = al to onschutdig, nml. om zoo te boeten voor
het met Fl. V. gebeurde ; bleed = kinderen. Vs. :l). Toospeling op
Decius Mus, die als zoenoffer aan de Goden in een aardkloof sprong.
Vs. 86 tegens, vgl. jegens, tegenswoordig (spreektaal). Vs. 88. waaraan
wij v. en v. verplichting deden hebben, waardoor wij v. en v. reden
tot dankbaarheid gaven. Vs. 92. geparst = gedwongen. Vs 96. by z.
staf = in zijn heerschappij.
1) Zie aant. 4.
2) Zie aant. 4.
Vs. 82. alzienden, W.: doorzichtige. Vs. 96. Ick zelf heb, W.: Ick
eb Graef
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Zoo lang by zat vervooght, en niet een woord kon spreecken.
'k Heb hem zijn vaders dood rechtvaerdigh helpen wreecken:
Het koningklijck geheent ontdeckt, den Vries getemt,
100 En, als geheimen raed, in al zijn heil gestemt :
Met Brero voor de vuist het Vlaemsche heir geslaegen,
En in Kazant i met kracht den standerd weghgedraegen ;
Doen Guido nijdigh was, dat Floris, al uitheemsch
Gezint, zijn' erfgenaem wou huwen aan den Teems,
105 En Vlaendren Walchren zocht te trappen met de rotten.
Oock voer ick over zee, om hem de kroon der Schotten
Te zetten op het hoofd, hoewel het anders viel.
Ick stond den graef en 't volck ten dienst met lijf en ziel,
En noch verzaemeltmen in 't harnas zoo veel troepen,
110 Die over Amsterdam en Aemstel wraecke roepen,
En brullen nacht en dagh, en zien niet hoe de vlam
Van dezen fellen brand haer eersten oirsprong nam
hit Floris geile borst, en 't schandelijk omhelzen,
n schennen van mil!" nicht, de schoone bloem van Velzen
115 't Verongelijcken van den adel, in zijn Recht,
Bezworen met zijn' mond. Verblinde menschen, zeght,
Indien geen wrock en wraeck uw oogen en verblinden,
Zoud ghy niet stofs genoegh tot Aemstels onschuld vinden?
Hoe zochtmen hem van ouds te maecken tot een' slaef ?
120 Wat leed hij niet al leeds van Bisschop en van graef ?
Men wou zijn loflijck bloed in 't bisdom niet gedoogen.
d' Artsbisschop aen den Rijn kon met zijn nijdige oogen
Niet aanzien ons geluck, gaf Gozewijn de schop,
En zette zijnen neef den hoogen myter op.
125 Wij streden om den staf, tot datze my en Woerden
Aen weerzy van zijn paerd, tot een triomfe voerden
Vs. 118. onschuld = verontschuldiging. Vs. 121. zijn hloed = Gozewijn, in 1249 tot Bissebop gekozen. Vs. 123. gaf de schop ontsloeg,
eig. joeg weg. Vs. 125. staf = heerschappij.
1) Zie aant. 6.
Vs. 114. En, W.: Het. Vs. 117. oogen en, W.: oogen dus.
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In Uitrecht met veel smaeds, van yeder aengehoort.
Men heeft my 't Vrelandsch slot ontweldight, hem Montfoort 1.
'k Beken het slot was mij met voorwaerde opgedraegen
130 Maer nergens om gebouwt, dan om mijn land te plaegen.
'k Heb 's graeven vangenis wel zeven jaren lang
Bezuurt, en Zwaenenburgh noch afgestaen door dwang.
Mijn erf in leen verkeert, en manschap moe ten zweeren ;
Daer ick eerst God alleen, en anders geene heeren
135 En kende in mijn gebied, noch rekeoinge gal.
Noch dringtmen evenwel op my zoo stijf en straf.
Doch Haerlem draeght met recht de grootste schuld van alien,
flat om zijn voordeel wrockt, en wenscht mijn stercke wallen
'fie slechten tot den grond, in schijn van 's graeven zaeck,
140 In weet zijn baetzucht loos te decken met de wraeck,
Misbruickt hier toe den Zeeuw, de Hollanders en Vriezen,
Om door mijn grootheid niet aan eere te verliezen.
Zoo leit de zaeck by my, en daer op ga ik aen,
En heb ik 't zwaer belegh de stormen uitgestaen,
145 En dagh en nacht voor aen geworsteld op de wallen :
't Vermoeide volck gesterckt, en rustigh uit gevallen :
Mijn' broeder Ot gequetst zien sterven in mijn' schoot
Kraeckeelen neer geleit : in brand, in hongers nood,
Ghelijck een vader my voor 't algemeen gedraegen.
150 En noit bezweeck mijn moed in droeve nederlaegen :
Noch 'k blies my zelven op in voorspoed, noch zocht roem
In 's vyands ondergang : hoe noode ick vyand noem
Vs. 129. nt. v. opgedragen = in pand gegeven. Vs. 133. n2anschap =
eed van den vazal of leenman, eed van hulde. Vs. 141. Vriezen =
Westfriezen. Vs 143. Zoo staat het met mij, zoo is het bij mij geschapen ; en daar vertrouw ik op; nu t daarop ga ik at. Vs. 146. rustigh
= strijdvaardig. moedig. Vs. 143. neer yeleit = geslecht. Vs.162. Lees :
In 's vijands ondergang ; vijand moet ik hen wel noemen, die aldus
handelen, hoe noode ik bet ook doe.
1)
aant.
Vs. 136. En, W.: alt.
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Die onverzoenelijck zich tegens my verzetten,
En wenschen met mijn bloed hun blanck geweer te smetten.
155 'k Vergeef hen dese, en die onwetenheid,
En stel my in zijn hand, die Recht van onrecht scheid,
En streckt in 's hemels stoel der onderdruckten trooster.
Maer 'k zie den vader daer van ons Katuizers klooster
Genaecken van ter zy, op dat by my begroet.
160 Hy schijnt om ons geluck verheugd en wel gemoed.
'k Zal best verstaen uit hem, die noit en was besproken,
Waerom het leger zy dus schichtigh opgebroken.
WILLEBORD, GYSBRECHT VAN AEMSTEL.

Will eb or d.
Myn welgeboren heer, de zoete Jesus zy
Met u en uwe stadt, en sta u eeuwigh by.
165 In allerhande nood. De Broeders van ons orden,
En ick, zijn zoo verblijd, als ofwe levend worden
Getrocken in den troon van Gods volmaeckte vreughd.
Ons klooster zingt en klingt en is niet meer verheughd
Op 't allerhooghste feest en heiligh jaergetije,
170 Het welck de kercke viert ter eere van Marije,
Die zuivre moedermaeghd, of Christus haeren zoon,
Die ons verloste aen 't kruis, en droegh een doorne kroon,
Als nu, om uwent wil, die van de wreede, plaegen
Des goddeloozen krijghs verlost zijt en ontslaegen:
175 Nu al uw vyanden verbaest zijn doorgegaen,
En laeten tenten, tuigh, en hunne hutten staen,
En alles, wat zy meer uw volck ten beste geven.
Vs. 154. geweer = zwaard. Vs. 161. 1k zal 't het beste van hem vernemen, op Wien nooit iets te zeggen is geweest, die dus betrouwbaar
is. Vs. 162. schich,tigh = schielijk. Vs. 163. zoete, nu : lieve. Een zoet
meisje :-:_- nu : een lief meisje.
Vs. 155. en die, W.: en domme. Vs. 150. En stel my, W.: Beveel my.
Vs. 161. Nooit en, W.: nimmer. Vs. 162. zy, W.: is. Vs. 170. W.
Geviert van al de kerck, enz.
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'k Geloof, Gods engel zelf die heeftze weghgedreven,
Als 't heir des Assyriers die zijn vermeetle stem
180 Hiskia hooren liet, tot voor Jeruzalem:
Het Welk in eenen nacht zoo wonderlijck verkeerde,
Doen een, die 't al regeert, dat stoffen hem verleerde.
Hoe menigh dreigement, en vloeck heb ick gehoort?
Wat heeft men gift en gal gebraeckt, en brand en moord
185 Getiert, en 't gansche jaer gescholden en gekreten,
Niet anders, of zy u met tanden wouden eten?
d' Een zette u levend, en geketend, op een radt:
Een ander rolde u naeckt in Velzens spijckervat:
Een ander wou uw hoofd, uw beckeneel, vergulden,
190 En vatten in fijn goud. 't Was byster hoeze brulden,
En deelden bloed voor wijn, uw vleesch voor voedsel uit,
En keven om 't geraemt, en dongen na uw huid,
En wouden die getouwt op eenen ketel spannen;
Tot endeloozen schrick van schelmen en tyrannen.
195 Maer God zy eeuwigh danck, die hunne boosheit schut.
Gysbreght.
Dien d' opperste beschermt, die heeft een vaste stut.
Godvruchte vader, dat u God en Christus loonen,
Nadien de broeders zich met u zoo gunstigh toonen
Te mywaert. Ick vertrouw uw vierige gebeen
200 Die hebben dagh en nacht voor mijne stad gestreen,
De stormen afgekeert, en 't vier van ooze daecken;
Want wapens zijn onnut, zoo d' englen niet en waecken,
En 't yverigh gebed van 't geestelijcke volck.
Vs. 178. die heeftze, vgi. Jan die heeftet gedaan. Vs. 181. wonderlijck
= wonderbaarlijck Zie over het feat : 2 Kon. XVIII en XIX. Vs. 195.
schut = stuit, tegenhoudt, paal en perk stelt.
Vs. 178. zelf die heeftze, W.: heeft den vijant. Vs. 190. En, W.:
Het Vs. 192. En kevm, W.: krackeelden. Vs. 196. die heeft een,
W. heeft eene. Vs. 202. zoo d'englen niet en w W': zoo d'engelen

niet w.
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Wat hing u over 't hoold een zwarte en donkre wolck
205 Van zwaerigheen, terwijI hter 't leger beeft gelegen?
Ghy zijt niet misgedeelt in 's oorlooghs milden zegen.
Will ebord.
Geen hair is ons gekrenckt, geen overlast gebeurt.
Men heeft het klooster noit in zijnen dienst gesteurt.
Wy hebben staegh volhard in onzen ouden yver.
210 De boomgaerd leed geen scha aen vruchten, noch de vyver
Aen visschen, noch de kerck aen d' allerkleenste ruit
Gysbreght.
Wie heeft dan des soldaets baldaedigheid gestuit?
Wat hiel zoo kort in dwang die breidelooze gasten?
Willebord.
Met geen inlegering wou Egmond 2 ons belasten:
215 Behalven dat by zeif en zijne lijfwacht me6
(Die altijd tuchtigh is) bier nam zijn legerstee,
En boven onze poort liet aenslaen 's graeven wepen,
Daer wy in zekerheid gerust op moghten slaepen.
Gysbreght.
Dat doet my wel, gelijck een liefelijcke lucht.
220 lck zeif en al de stadt was meest ern u beducht,
En vreesden ofghe lang verjaeght waert, en geplondert.
Maer vader, zegh my eens; een yeder is verwondert,
Waerom 't verbittert heir zoo onverziens vertrock,
En liever niet volharde in 't opzet van zijn' wrock.
Will eb or d.
225 Verwonder u niet eens, de nood heeft hen gedrongen.
Vs. 220. meest = hoogst, in hooge mate. Vs. 221.
soms. Vs. 225. niet eens = in 't geheel niet.
1) Zie aant. 6. 2) Zie aant. 7.
Vs. 204. swar te, W.: Drone.

ofghe =

dat ge
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Gysbreght.
Mijn burgers lagers stil, en 't leger onbesprongen.
Willebord.
Van buiten wel, maer niet van binnen, dat ghy 't weet.
Het Wintert fel, wanneer een ondier 't ander eet:
Zoo ging 't in 't leger toe. Belieft bet u te hooren,
230 Al 't geen ick heb gehoort met dees mijn eigen ooren,
En met mijn oogen zelf gezien noch dezen dagh?
Gysbrecht.
Godvruchte vader, spreeck, ick luister na 'et verslagh.
Willebord.
Na dat ick d' oversten een wijI had hooren mompelen
Van Amsterdam, al stil, by duister t' overrompelen,
235 Rees tusschen Diedrick zelf en Egmond een krackeol.
Oat uitborst meer en meer, en yeder truck een deel
Van 't krijgsvolck op zijn zy, en zocht het stuck to stijven,
En na zijn eigen hook' den aenslagh door te drijven.
Veel hoplien yverden te slissen het gheschil.
240 Maer Diedrick stijf van kop, die nimmer luistren wit
Na reden., noch bescheid, en 't veld behoud met kryten,
Werd trotzer, overmits de lange Klaes van Kyten
De Sparewouer reus, zoo onbeschoft als groot,
In alles wat hy dreef hem hulp en bijstand bood,
245 En Egmond met zijn klock, en grove stem vervaerde,
En dreef hem met een vuist, dat hy een wijl ter aerde
Vs. 237. het stuck le stijven: het plan te ondersteunen ; stuk in den
zin van zaak, datgene wat men onderneemt, onderhanden heeft, vgl.
voet bij stuk, stukjes uithalen, een stout stuk. Vs. 241, bescheid —
uitleg, wederwoord.
1 ) Zie aant. 7.
Vs. 228. 't een ondier 't ander, W.: etn wolf den anu'ren. Vs. 232.
Godvruchte, W.: Eerwaerde. Vs 236. en yeder, W.: een yeder. Vs.
240. stiff van kop, W.: hardt van hooft.
V ON D EL,

Gysbrecht.
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in zwijm lagh en voor dood. Die moedwil en die boon,
Den veldheer aengedaen, ging veelen aen hun kroon,
En zonder het ontzagh des reuzen fel gebeten,
250 Men had malkanderen terstond in 't hair gezeten,
En onder een banier malkanderen aengerand.
Men raesde een heele weeck. De haet, het misverstand,
En misvertrouwen wies. Daer sporrelden de zinnen.
Men vreesde min de stad, en meer verraed van binnen:
255 'r o t dat al d' oversten verzaemelden heel stil
In 't klooster, dezen dagh, tot slechting van 't geschil:
Doch al vergeefs men was veel eer gezint te vechten,
En dees oneffenheid met degens te beslechten,
Dan recklijck, en bedaert, te luistren na verdragh.
260 Ick trader in den hoop, gelijck ick zomwijl plagh,
En sprack hen toe, en brogt Aldus hen aen 't bedaeren:
Manhafte hoplien, God wil 't leger lange spaeren,
In onderlingen peis, het eenigh dater magh
Uw' vyand, wie 't oock zy, gedijen tot ontzagh,
265 De tweedragt is een pest, die alien staet te schroomen.
Gedenckt dat u de stad, die 't rieckt, op 't lijf zalkoomen.
Wat middel is 'er, om den ..4emstel 't hoofd te bien,
Nu elck, wantrouwigh, d'een na d'ander om moet zien?
Ghy zijt, aleer men 't gist, geslaegen of gevangen
270 Wanneer de harder dwaelt, wet pad, wat rechte gangen
Kan d'arme kudde gaen? dus maeckt een kort besluit.
Verdraeght het scheel, of schort den krijgh, en scheidt'er uit,
Vs. 248. kroon ear, vgl. 't goat mij ban mijn hart.Vs. 256. verzamelon---,-- vergaderen. Vs. 258. oneffenheid = oneenigheid. Vs. 259.
recti.lk = inschikkeAjk. Verdragh = radon, overlegh. Vs. 262. wit,
Lees : will' = conj. Vs, 263. magh 7- kan. Vs. 264. gedijen = groeien,
warden ta, vgl. to grow big = groot worden. Vs. 265. stoat to
schroomen = !_s te schr. Vs. 272. Verdraeght het scheel = legt het
geschil blj, stap over het verschil van gevoolen been.
Vs. 251. malkandren, W.: wraekgierigh, Vs. 252. haet, W.: twist.
Vs. 262. wil, W.: wilt.
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En keert van waer ghy quaemt. Waar toe veel wercks
[begonnen?
Berockent zoo veel spels, als 't niet word afgesponnen?
275 Ick merckte dat mijn raed niet weinigh en vermoght.
Men nam mijn woorden in. Zy kregen achterdocht,
En zorge your gevaer van uw versteurde wallen,
En dat de burgery en landzaet uit moght vallen.
Daer liep een klein gerucht, ghy waert al op de been.
280 De doodschrick quamter in. Men ruckte 't heir by een.
Men brack al heimlijck op, en zonder eenigh teecken
Van horen en trompet, of hut in brand to steecken.
Gysbreght.
Ghy hebt de stad, en my geen kleinen dienst gedaen:
Een deughd, die nimmer zal uit mijn gedachten gaen.
285 Gedenck me in 't gebed, voor uw autaer, ten goede.
Willebord.
De lieve Jezus neem u eeuwigh in zijn hoede.
AREND VAN AEMSTEL, GYSBRECHT VAN AEMSTEL, VOIRMEER.

Arend.
Heer broeder zijt gerust, en luid van vreughd de klocken.
Gysbreght.
Waer is het heir ? hoe veer waert ghy hen nagetrocken ?
Arend.
Omtrent een boogscheut weeghs aen geen zij Slooterdijck.
Gysbreght.
290 Hoe ging 't u op den toght?
Vs. 276. in = ter harte. Vs. 277. vo: ge = vrees. Vs. 284. deughd
= dienst ; vgl. iemand deugd doen = goed doen, helpen. Vs. 285288. Vier slepende versregels, evenals in vs. 965-608, waar 66k een
tooneelverandering plaats heeft.
Vs. 277. en, W.: hier. Vs. 277. versteurde, W.: gesteurde. Vs. 288.
hen, W.: het.
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Arend.
Zy stoven algelijck
Voor uit, als voor den wolf een kudde onnoosle schaepen.
Mijn voick hoefde op dien togt geweer noch eenigh waepen,
En keert met rijcken buit. De Kermers scheenen stom :
Want hoemen 't vechten zocht, zy zagen niet eens om,
295 En reckten vast hun pad, van doodzen schrick bezeten.
Gysbreght.
Noit kraeide haen, als hem de kam was afgebeten.
Een dogh en baste noit, maer droop, als hy 't verloor,
Met ingetrocken staert, en hangende ooren, door.
Witt vogel brengtghe dus geknevelt en gevleugelt ?
Aren d.
300 't Is eener uit de vlught van 't vlughtige geveugelt,
Gegrepen buiten dijx, alwaer hy stack in 't slick.
Hoe beeft hy. 't Aengezicht ziet doods en bleeck van schrick.
Hy is gesleept, gesleurt, en heeft veel smaeds geleden.
Gysbreght.
Een woedende gemeent en staet in recht noch reden,
305 Wenze yemant over magh. Men breng hem hier voor my.
Wie zijtghe ? waer van daen?
Vosmeer.
Heer Gijsbreght, strafme vry.
Ick ben van 's vyands voick, en waerdigh om te sterven.
'k Heb me6 gezocht uw stad en burgers te bederven,
Vs. 295. vast. = stevig aan, aldoor. Vs. 300. eener, oudere vorm, vig.
Hoogd. einer. Vs. 301. stark :— was blijven steken. Vs. 808. bederven
= in 't verderf storten, verderven.
V 297. Een aogh en baste noit, W.: Noit baste een dogh. Vs. 300.
Is eener, W. Het is een. Vs. 301. dye, alwaer hij stack in 't slick,
W.: dijc; dear stack hy in het slick. V. 3C6. weer van daen? W :
uit wet Cant ?

27

En duizendmael verdient een schandelijcke dood.
310 Ick geef my in uw hand, geparst door hoogen mod.
Mijn ramp wil Kennemer en Waterland behaegen:
Maer 'k zal de dood van u met minder pijn verdraegen
Dan van mijn eigen volck, dat zich ondanckbaar toont,
En mijn' getrouwen dienst zoo onrechtvaerdigh loont.
Gysbreght.
315 Wat zijtghe voor een gast ? of in wat land geboren ?

Vosmeer.
Ick ben een Goyers kind, vervallen in Gods toren,
Te Haerlem opgevoed. 'k Ontliep mijn' oudren vroegli
Mijn vader vielme hard, want ickme paslijck droegh.
'k Heb al mijn leven lang gevolleght vreemde Heeren.
320 En buiten moeten 't geen icli t'huis niet woude leeren.
De bittere armoe heeft mijn herssenen gewet.
'k Heb menigh stuck verziert, en 't lijf daer na gezet.
Om door een braeve daed of aenslagh op te raeken,
En door eens anders scha eens mijn fortuin te thaecken:
325 Maer altijd heeftze my den rugge toegewent ;
Doch noit zoo dwars als lest. Het noodlot, ick beken 't,
Is stercker den de mensch, of zijn geboortEstarre.
En of ons brein yet bouwt, dat stoot het al om verre,
Met eenen dartlen voet. Met wet een listigheyd,
330 Met wet een' rijpen raad was d'aenslagh aengeleit,
Om te vermeesteren uw lang bestormde muuren.
Zoo Vosmeer na zijn' zin dat schip had molten stuuren,
Gelijck bet by hem lagh, zy hadden, het is waer,
Vs. 310. hand = macht. Vs. 311. wit = zal. Vs 312. pijn = smart
Fra. peine, Vs. 818. paslijck = tamelijk, zoo zoo, bier euphemistitch
dus = slecht. Vs. 820. Lees moisten, en tvolide. Vs. 323. op te raecken
= er boven op to komen, vgl Eng. to be down. Vs. 329. dartlen
rnoedwilligen. Vs. 330. rued = overleg.
Vs. 317. Haerlem,W: Laren. Vs. 320. Het noodlot, W: Gods sehickinge.
Vs. 828, dit, W: zij. Vs. 329. Met e.d. voet, W: en gaat een andren gangk.
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Gewonnen in een uur door list, dat in een jaer
335 Door uiterlijck geweld noch stormen werd verovert.
Het schijnt dat d' oversten verblind zijn en betovert.
Gysbreght.
Sta op, en heel my niets van all es wat ghy weet.
Vosmeer.
Nu ben ick ymmers vry van Hollands dieren eed.
En Egtnond kon my bier niet heeten of verbieden.
340 Hy dreightme met den dood, en parstme hier te vlieden.
Mijn aenslagh is verbrod en ydel en onnut.
Heer Gijzelbreght, gena. Ick geef my in uw schut.
Ghy kuntme, wiltghe slechts, een vriend en vader strecken,
Nadien ick u 't verraed volkomen wil ontdekken.
345 En hoe 't geschoren lagh in 's krijgs geheimen raed,
Tot ondergang van u, en uwen heelen Staet.
Gysbreght.
Ontbind den knecht, zoo magh hy onverhindert spreecken.
Vosmeer.
De hoplien wenschten dick het leger op te breecken.
Nadien met storm op storm, en endeloos gevecht,
350 Het heele rondo jaer, niet meer was uitgerecht
Dan moeite en yolk gespilt, en tijd onnut versleten :
Het welck zoo menighmael den veldheer werd verweten;
Een smaed die iastigh viel : en hiel hem niet verplicht
Lijn eer en eed, hy had zijn ancker lang gelicht :
355 En och, of 't waer gebeurt een goede wijl te voren,
My waer dit ongeluek, noch onheil niet beschoren ;
Want 't is een maend geleen, dat ick hem heimlijck ried
Vs. 835. utter/ye* =_- van buiten. Vs. 399. heeten= bevelen. Vs. 341.
verbrod = verknoeid, vgl. broddelen ; zie over dit woord Pantheon
stel mij onder
125, aant. 8 op ',riven Vs. 342. geef rn. u. schut
awe bescherming. Vs. 345. geschoren = bepaald, toegedeeld. zie woor•
kan ; vgl. hij vermag, het vermogen.
denlijst. Vs. 347. tnaqh
Vs. 841. verbrod, W mistukt.

29
Te maecken, op mijn woord, een ende van 't verdriet,
En zoo hij was gezint een luttel volx te waegen,
360 lck wou hem in de stad op bey mijn handers draegen,
En stappen zelf voor aen, en maecken hen het spoor.
Ick opende mijn wit, en sloegh het middel voor.
'k Had zomtijds door de graft, bij duyster nacht gezwommen,
En al de wacht bespied, en 't groat rondeel beklommen,
335 Dat aen den hoeck van 't Y uw stercke stad bcwaert.
Hier lagen Blijden in, en ander krijghsgevaert.
'k Nam aen, en 't kon geschien, door muur, door al te booren
Recht waterpas, zoo stil, dat niemant my zou hooren,
Wanneer nu door de breuck een krijgsman heenen moght,
370 Zou 't braefste puick, hier toe geloot en uitgezocht,
De graft, daerze ondiepst is, met rijs op Kersnacht dammen,
En kruipen in 't rondeel, om d' eerste poort te rammen,
Als d'afgewaeckte wacht gevelt lagh en vermoort
Het heir dan over dam, en door geramde poort,
375 Aen 't nederhouwen, wat op straet zich openbaarde,
Terwijl de burgery kappel en kerck bewaerde.
En 't was te nacht de tijd, en vraeghtghe na bewijs ?
Ghy ziet, hoe daer een schip, het Zeepaerd, kit, vol rtjs ;
Het welck men door de vlught verzuimt heeft en vergeten.
380 Wat werdt'er niet al tijds met kibbelen versleten ?
De hoofden lagen vast ellendigh over hoop.
Men schoof de schuld op my. 'k Had menschen vleesch.
[goed koop :
Noch wist niet wat ick d_reef : zy zouden 't niet gehengen,
Dat ick het volck zoo licht zou op de vleeschbanck brengen,
385 En jagen in hun dood. Dus ging 't aen d' eene zy :
Aan d' andere stemdemen eendraghtelijck met my :
Vs. 858. ends van, nu : einde aan. Vs. 362. Opende m. wit = legde
mijn plan bloot, open. Vs. 369. breuck = bras. moght = kon. Vs. 382.
'k Hal menschenvleesch goedkoop = ik gaf niet veel om verlies van
manners, ontzag geen menschenlevens.
Vs. 867. door al, W: en al.
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Terwijl verliep de kans, en d'aenslagh die bleef steecken.
Doen zochtender een deel hun feed aan my te wreecken.
Deer quamen, zonder slot, veel klaghten t' mijnen last.
390 Ick was een tovenaer, en deer op raeckte ik vast,
En most door pijn geparst, al 't opgedichte melden.
Men doemde my ter dood, en heden zou 't my gelderi
Maer gistren avond brack een vriend mijn boeien los.
Ick vlugthe langs den dijck, gelijck een hollend ros,
395 Doch hielt'er niet, uit angst van 't leven te verliezen.
Ick sloegh ter zyen af, en schoot'er in de biezen,
En stack in diep moerasch al den verleden nacht.
Zy trocken my voorby. Ick hielme stil, en zagh't;
Tot dat uw burger quam de Kermers na geviogen.
400 Ick riep om hulp, en werd uit het moerasch getogen.
Want enders was ick daer gebleven en versmoort.
Doch zoo ick sterven moet, 'k wil liever voor uw poort,
Aen wie ick 't heb verdient, dit lastigh 'even laten,
Dan by mijn eigen volCic, die my met onrecht haeten.
ysbreg h L.
405 Ga heen, ick schenck u 't lijt. 't En is geen straffens tijd.
Wy zijn van onsen hale de groote vyand quijt
'k Ontfang u in mijn dienst, en zal u wel betaelen.
Ga help terstond het rijs en 't Zeepaerd binnen haelen.
De kou begint, en is noch veer van hear vertreck.
410 In 't wachthuis en op 't slot is hout en brand gebreck :
Vs. 388. een deel een aantal, vgl. Eng. a good deal. Vs. 390. Vast
= in de boeien, in gevangenschap. Vs. 391. 't op-edichte = valsche
beschuldiging; hij moest due eon gefingeerde bekentenis afleggen.
Vs. 392. z. 't gelden = zou ik 't ontgelden. Vs. 395. hield er niet
= bleef er niet. Vs. 402. poort, parsproto voor stall. Vs. 403. wie sleet
op u, dat ligt opgesloten in uw. Vs 405. lijf = leven, Eng. life. Vs.
407. ontvang, Vosmeer geeft zich, Gysbrecht ontvangt hem in dienst.
Vs. 887, die bleef, W bleef vast. Vs. 383. zochtender,.W zochten'er.
Vs. 390. tovenaer, W toveraer. Vs. 400. het moerasch, W diep rn.
Vs. 401. versmoort, W: gesmoort. Vs. 405. 'T en is, W ; Het is.
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415

420

425

430

435

Men maghze straxs verzien, en barnen 't rijs tot asschen,
Zoo kunnen zij Kier me6 de vesten niet verrasschen.
Ick hoor de Goyer doet de waerheid niet to kort,
Want zijn vertelling stemt met vader Willebord.
Rey van Amsterdamsche Maeghden.
Nu stelt het puick van zoete keelen,
Om daer gezangen op to speelen,
Tot lof van God, die op zijn' troon
Gezeten is, zoo hoogh en heerlijck ;
Van waer by zien kon, hoe begeerlijck
Het Sparen stack na Aemstels kroon.
Hoe wraeck met zwaerden en met speeren,
De torenkroon van 't hoofd wou scheeren
Der schoone en wijdvermaerde stad,
En rucken door geweld van benden
Der vesten gordel van haer lenden,
En plondren haer kleenood en schat ;
En schenden d' edele en getrouwe,
Gelijck de schender Velzens vrouwe,
Wel ruim zoo waardigh als Heleen
Den brand van een herboren Troje
En krijgh, die 't overschot verstroje,
Na dalmen jaeren hebigestre.en.
Waer is de reus met al zijn stoffen,
Die Gysbreghts stad ter neer wou ploffen,
En om haer' muur zijn armen slaen?
Wat ydle schrik heeft hem geslaegen ?

Vs. 411. stracxs = dadelijk. Vs. 414. stemt met = stemt overeen
met. Fra. est d'accord. Vs. 115. stelt = maakt op, m. gereed, stemt.
Vs. 420. Sparen = bet naijverige Haarlem. Vs. 428 schender = Floris
V. Vs. 42l-432 =_. gelijk Floris de vrouw van G. v. Velzen, die wel
ruim zoo zeer als Helena waard was, dat er om haar een nieuw
Troie (Amsterdam) in brand geraakte. en dat er om haar een krijg
gevoerd word, die na jar...nlangen strijd het overschot van de burgers
verstrooide. Vs. 432. heb = hebbe.
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440

445

450

Wat ydle vreeze magh hen jaegen,
Die nu met schande strijcken gaen?
't Is tijd de kercken te stoffeeren,
Te danssen, en te bancketteeren,
En met een' uitgelaeten geest
Dees blijschap aen de vreughd te huwen,
Die vrolijcke englen ons vernuwen
Met zang, op Gods geboortefeest.
Treck in, o Aemstel, treck nu binnen,
Die zonder slagh kunt overwinnen.
Treck in, o braeve burgery,
Die u zoo moedigh hebt gequeten.
Geen eeuw en zal uw eer vergeten.
De hemel sta u eeuwigh by.

Vs. 443. vernuwen = nieuw maken, op nieuw schenken.
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HET TWEEDE BEDRIJF.
WILLEM VAN EGMOND. DIEDRICK VAN HAERLEM. HOPLIEDEN.

Egmond.
Wy zijn by 't klooster weer, daer Willebord in vre4
Met al de broeders woont, en stort zijn avondbee.
't Zal noodigh zijn dat wy den hoplien openbaeren
Het geen op handen is.
Diedrick.
't Is tijd, zij wisten gaeren,
455 Wat hier van wezen magh. Verlos hen van die pijn.
Egmond.
Manhafte hoplien, hoort; wij hebben, onder schijn
Van onderling krackeel, een' aenslagh voorgenomen,
Om beter tot ons wit op eenen sprong te komen.
Men heeft daer op het heir van daegh te nigh gevoert;
460 Maer dat en is het niet, waer op de veldheer loert,
Noch 't geen men onder 't volck veel dagen hoorde mompelen.
Ons wit is, desen nacht den vyand t. overrompelen,
Nu by zich veiligh acht, en buiten krkighs gevaer.
Voor 't opgaen van de maen, (ten duneke niemant zwaer)
465 Zal 't leger meester zijn van poorten en van vesten.
Wat is 'er dan voor u een rijcke buyt ten besten!
Hoe zultghe weiden gaen op 't slot en in de stad!
Zoo yemant streeft na eer; ick toon hem 't rechte pad,
De heirbaen van de deughd, om moedigh op te steigeren.
470 Zy offert u den prijs, 't en zij 't uw handen weigereii.
Wie rustigh is die spreeck, en lieu de wapens reA.
Vs. 455. pijn = moeite, last, onaangename toestand, hier ptjnlijke
onzekerheid. Vs. 456. op i-enen sprong = met een slag, ineens. Vs.
469. deugd krijgsdeugd. steigeren, frequ. van stijgen, nu alleen
van paarden. Vs. 471. rustigh = strUdvaardig.
V. 465. Wat h. v. w. mag, W.: Wat heimlijck bf; ons broeit. Vs.
464, ten, W.: het.
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Wie zich flaeuwhertigh vind, dat die te rugge tree.
rck heb my op dit stuck met weinigen beraeden,
En 't Zeepaerd, 't welck eerst lagh aen 't Y, met rijs doen
[laeden,
475 Op dat'er de soldaet gerust in schuilen moght.
De Sparewouwer reus, met yver aengezocht,
Ging met de bloem des volx en 't puick van al de grooten
Te nacht grootmoedigh scheep, op 't noemen van de loten:
Mijn broeder Wouter zelf, Vianen, met de zorgh
480 En hope van zijn huis : Abkou en Ryzenborgh,
Put, Grobber, Kuilenburgh, met Arckel, Borsslen, Vooren,
En 's graven zoonen beid0 en 't schip, na dat wij hooren
Uit ons doortrapten spie, is al in stad gehaeit,
Door Vossemeers beleit. Zoo dat'er niets en faelt
485 Dan nu te nacht, zoo ras zy poort en sloten breecken,
En Zwaenenburregh viert, te letten op dat teecken,
En voort met alle maght te volgen, op het licht
Des schrickelijcken brands, dien Vosmeer binnen sticht.
Hoplieden.
De veidheer geef slechts last,

aen

ons zal 't niet gebreecken.

Egmond.
490 Waer zalmen best een deel van 't oorloghsvolk ver[steecken ?
Die drick.
't Katuizers klooster is ons 't reedst, het leit hier by.
bevindt, gevoelt. Vs. 479. zorgh = vrees, de vrees
Vs. 472. vind
zijn senige stambouder. Vs. 432 's Graven
en hoop van ljti huis
Willem
en Jan van Beaumont, zoons van Jan H. Vs.
zoonen beide
489. zat 't niet q. 4 zal 't niet liggen (vgl. gebrek). Vs. 491. reedst=
gemakkelijkst, dichst btj.
Vs. 483. dien V. binnen sticht, W.: van V.'s torts gesticht. Vs.
489. zai 't niet. W.: zal niet ; hier is in W. een drukfout, of niet is

onb. telwoord sic niets.
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Egmond.
Dat volck is liefst verschoont, en van inlegring vry.
Hoplieden.
't Is voor een korte wijl.
Egmond.
Een Godshuis zoo t'ontwijen :
Ick heb het lang verschoont.
Diedrick.
Laet mij Baer mee betijen.
495 Ghy hoplien, voert terwijl den voortoght herwaert aen :
Wanneer ghy koomt, zoo zal het klooster open staen,
Of 't most my aen de maght, dat zweer ick hen, ont[breecken.
Egmond.
ick gae terwijI na stad, om Vosmeer noch te spreecken,
Die ter gezette tijd komt zwemmen door den boom.
500 Versteur de broeders niet, maar hou u wat in toom,
Noch roept niet luid, men moght uw stem te verre hooren.
Diedrick.
Een krijgsman laet zich niet van paepen ringelooren.
POORTIER. DIEDERICK VAN HAERLEM. WILLEBORD.

Poortie r.
Wie klopt'er ?
Diedrick.
Doe vry op, en vrees niet. 't Is uw vriend.
Vs 495. voortoght
voorhoede. Vs. 43. op = open.
Vs. 601. Noch roept, W.: En roep.
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Poortier.
't Is avond, en een tijd daer ons geen vriendschap dient.
505 Koom morghen vroegh bij daegh.
Diedrick.
Wat zai ons hier gebeuren ?
'k Zegh anderwerf, doe op.
Poortier.
Men opent hier geen deuren
Zoo spade, ga uw gang. Kom morgen tijdigh weer.
Diedrick.
Ick zegh voor 't lest, doe op, en doe ghy 't niet, ick zweer.
Poortier.
Wie zijtghe, die dus raest, als wild en uitgelaeten ?
510 Wy dochten langer niet om ruiters noch soldaten.
Heer maerschalck, wel hoe dos ? Wat jaeght u hier zoo spa?
Men sloegh u 't heiligh kruis, doen 't leger optrock, na.
'k Geloof niet dat ghy ons al weder zoeckt to quellen.
En koomtghe dus alleen ? waer zijn uw rotgezellen ?
Diedrick.
515 Ick koom alleen. Waer is uw meester Willebord
Poortier.
Ter kercke, daer by vast, en zijn gebeden stort.
Diedrick.
Ga roep hem, want ick moet dien goeden vader spreecken.
Vs. 607. ga uw gents

ga verder, ga weg.
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Poortier.
0 Jesus, sla ons by, dit is een mislijck teecken.
Ick heb gebelt. Hy koomt, Ga roep den vader, flux.
520 Soldaten brengen ons heel zelden veel gelux.
Wy zienze noo van voor, en allerliefst van achter.
Diedrick.
Al wie een hopman huist, die heeft een' trouwen wachter,
En ridderlijck beschut, en hoeft geen poort noch slot.
Poortier.
De beste wachter is de stercke en groote God,
525 Die nimmermeer en slaept, en luistert na ons zuchten,
Wy bidden staegh om peis, en haeten krijgsgeruchten,
En hooren met verdriet bet kraeien van dien haeu.
In oorlogh houden eerst a.bdy en klooster aen.
Diedrick.
Ghy zat hier in 't belegh voor alien moedwil veiligh.
Poortier.
530 Wy weeten 't Egmond danck, en houden hem voor
Daar is de vader zelf, zoo bleek en afgevast.
Willebord.
Heer maerschalck, wel, wat nu ?
Diedrick.
Ick koom by u to gast.
Vs. 518. mislijck y hachelijk, leeltjk. Vs. 519. Ua roep, enz., deze
woorden zijn gericht tegen een op het bellen verschenen orderbroe•
der. Vs. 528. houden oxen = houden op, trekken aan, geven reden tot
ononthoud. us : worden bezocht, lastig gevallen. Vs. 523. beschut
beschutting.
Vs. 522. Al wie een, W.: Wie 'enen.
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Willeb ord.
Ghy zyt my wellekoom, al koomt ghy ongebeden.
'k Verwachte u avond niet, en luister na de reden
535 Dat ghy dus schichtigh keert; daer is wat weer aen vast.
Diedrick.
'k Verzoeck alleen aan u, en dat door Egmonds last,
Of ick wat krijgsvolck rnagh te nacht in 't klooster leggen.
Het is een krijgsmans bee, ghy mooghtze niet ontzeggen.
Willebord.
'k Geloof ghy deunt met my.
Diedrick.
't Is errenst, en geen spel,
540 En Egmonds eigen last. Hy gafme dit bevel.
Willeb ord.
Hoe zalmen dit verstaen ? Heeft Egmond dat bevolen ?
Hy stack noit Godshuys aen, noch zocht zich by de kola!
Te warmen van dat vier. 't Is enkel misverstand.
Ghy zijt my wellekoom, mijn heer, daer is mijn hand.
545 'k Zal u en uwen stoet gewilligh innelaeten :
Maer 't Godshuis op te doen baldaedigen soldaeten
Of ruitren, 'k ly het niet : 'k verrnagh 't met geen gcmoed.
Het klooster is Gods erf, en Jesus eigen goed.
Wie kloosters raeckt, die raeckt den appel van Gods
[oogen.
550 Heer overste, geloof ,i t is buiten ons vermogen.
Vs. 535. sehigligh = schielijk. Vs. 546. op te doen b. s. = open te
doen voor b. s.
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Diedrick,
't Is om een uur of twee te doen, ten hooghsten dry.
Ick blijf u borgh, en hou uw kerck en klooster vry
Van overlast en scha, en zal de boosheid straffen.
Will ebor d.
Met krijghsmans borreghtoght en heb ick niet te schaffen,
535 Al was 't de veidheer zelf, ick zey 't hem in 't gezicht.
Dit is een overoud, en vorstelijck gesticht,
Verzorght in vree en krijgh met zegelen en brieven,
Dat wie het quetst, gedenck een' vorst des Rijx te grieven,
Die zeit : by raeckt mijn kroon wie 't Godshuis yet misdoet,
560 St. Andries is 't gewijd. 't En past geen krijgsmans voet.
't Zy veer dat Diedrick nu 's Katuizers vyand werde.
Twee Alexanders zelfs, de vierde en oock de derde,
Gelijck de tweede Urbaen bevestighden dit slagh
Van Godsdienst, daermen Bruin wel d'eer van geven
565 Ja op dat geen gerucht zou steuren ons gemoeden,
Magh niemant deze plaets, beneden honderd roeden,
Betimmeren, veel min bezwaeren met den last,
Dien d'oorloogh na zich sleept, of eenigh oorloghsgast.
Wy staen op keizerlijcke en pauzelijcke wetten.
Diedrick.
570 De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.
De flood breeckt wet : ghy mooght op Beene wetten staen.
Willeb ord.
Ontwtjd ghy dan 't gewijde ?
Vs. 557. verzorght = voorzien, zorgzaam begiftigd. Vs. 560. 'T en
past g. kr. voet = het is niet de pleats voor krtjgslui, er hooren
geen kr. Vs. 62. Alexanders
nml.: de Pausen. Vs. 663. slagh
= geestel. orde. Vs. 564. Bruin Bruno, stichter van het klooster Chartreuse, eind lie eeuw. Vs. 571. staen op = verlaten ons op,
bouden vast aan, steunen op.
VONDEL,

Gysbrecht.
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Die drick.
Als David heeft gedaen,
Doen hy voor Sauls zwaerd te Nobe quam gevloden,
En zijnen honger boete aen priesterlijcke broaden,
575 Dat niemant en vermoght 't en waer 't gezalfde hoofd.
Willeb ord.
De stoute Ugh werd rechtvaerdelijck berooft
Van zijn gezondheid, doen hy 't heiligdom ontwijde.
De Priesters hebben God en d' engelen op hun zijde.
Dat is het errefdeel dat ons te beurte viel.
580 Hy laed des grceven vloeck rampzaligh op zijn ziel,
Die 't Godshuis in zijn Recht en vrydom wil verdrucken.
Hebt ghy een' aenslagh voor, 't en kan u niet gelucken.
Diedrick.
Hoe luid des graeven vloeck, dat ick u wel versta?
Willebord.
Dat aller heilgen toorne en eeuwige ongena
585 Alleen niet treffen zal den kindren en den Oder,
0 gruwel maer hy moet met Judas, Gods verraeder,
Met Lucifer en al zijn engelen vergaen,
En schaemrood en verdoemt voor Jesus vierschaer steen.
't Is schrickelijck. Begint uw hart noch niet te beven?
Diedrick.
590 Ja, 't klooster heeft dien vloeck den landsheer voorge[schreven.
Willebord.
Het zy deer mee zoo 't wil, men opent nu geen poort.
't Is Kersmis, 't klooster viert Gods vrolijcke geboort,
Vs. 572. David, zie 1 Sam. XXII, 1-6. Vs 674, boete = voldeed.
Vs. 576 stoute = vormetele. Usia, zie 2 Kron. XXVI, 16-21. Vs.
686. God = Christus. Vs. 592. vrolycke = heughjke.
Vs. 676. en vermoght, W.: oit vermoght. Vs. b82. 't en, W.: het.
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De hooghste feest van 't jaar; dus laet dit werreck steecken.
Diedrick.
Katuizer, hier en geld geen prevelen, noch preecken.
595 Bewilligh mijn verzoeck, en sta mijn bede toe,
Of anders ly dat ich het ongebeden doe.
De tijd verloopt, 't is spa : daer komen mijn soldaeten.
Willebord.
'k Getroost my eer de dood, dan ick dit toe zal laeten.
Wat, wilt ghij 't Helsche vier op uwe halzen laen?
Diedrick.
600 T' sa mannen, vaert vry voort, en steeckt het klooster aen,
't Is koud, zoo mogen wy ons by de kolen warmers.
Willeb ord.
Och maerschalck, hou gemack, en wil u doch erbarmen :
't En is geen Kristen mensch, die brand in kloosters sticht.
Al wat het Godshuis heeft, huisvesting, vier en licht,
605 En spijs en dranck, het is voor 't krijgsvolck al ten beste.
Diedrick.
Nu mannen, treckt vry in, treckt voor, ick blijf de leste.
VOSMEER, WILLEM VAN EGMOND.

iyosmeer.1
Ick koom al heimelijck gezwommen door de grachten.
Waer sammelt Egmond nu ? by zou my hier verwachten.
't Is doncker. Ick ben nat, en klippertand van kou.
Vs. 600. vaart v. v. = gaat vrij je gang, vlg. voortvarend. Deze
woorden dienen om Willebord tot toegeven to dwingen.
Vs. 594. Katuizer, hier en geld, W.: Kartuizerbroer hier gelt. Vs.
602. en wilt u. d. crbarrncre, W.: cch wilt u. d. ontfarrnen Vs. 603.
't En, W.: Het.
5*
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Egmond.
610 Wel waer of Vosmeer blijft? ons afscheid was, by zou
Verzeker op dees uur alhier zich laeten vinden.
Vosmeer.
Hier is de man al zelf. Die zich durf onderwinden
Een' aenslagh vol gevaers, moet passen op zijn tijd.
Egmond.
Wees welkoom, braeve borst. Nu blijckt het, datghe zijt
615 Een krijgsman, op wiens woord men wel een kerck magh
[bouwen.
Hoe hebt ghy 't met den heer van Aemstel al gebrouwen?
Vosmeer.
Zoo geestigh, dat'er niets aen dezen aenslagh faelt.
De burgery heeft zelf het Zeepaard ingehaelt,
Met zangen en triomf, als die van Troje deden.
620 lck stuurde en hiel het roer: maer't oorloghsvolck beneden
En liep geen klein gevaer. De bodem slorpte 't nat,
Door 't stooten op een' pael, waer door een yeder zat
In 't water tot de knie, en vreesde to versticken.
Het ongernack was groat, noch durfde niemant kicken:
625 Doch 't leek geraekte dicht, en stopte wonderbaer
Van zelf : doen brogt den hoest ons weder in gevaer;
Vermits men 't schor geluid bescheidelijck kon hooren.
Zoo God niet had verdooft des Ammerdammers ooren,
Wy waren van ons stem en eige keel verraen.
630 Ick gaf my zelven moed, en hief eens rustigh aen
Te zingen, dat het klonck, schoon hart en nieren krompen.
Dan trantelde ick van kou : dan viel ick eens aent pompen.
Zoo raeckten wy in stad, daer als een waterval
Al 't volleck schoot na'et schip, van straet en burreghwal.
Vs. 610. afscheid =-, slotwoord, laatste afspraak. Vs. 617. geestigh=
vernuftig. Dit woord en de toespeling op Troie passen niet in den
mond van Vosmeer. Vs. 627, bescheidelijck = duidelijk.
Vs. 621. E7:-, liep geen kl. g., W.: In 't schip, liep groat g. Vs. 628.
Zoo God n. h v., W.: Had Godt niet zeif v.
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035 De geest van oud en long door een scheen uitgespannen.
Men brogt het Vosmeer toe met kroezen en met kannen.
Maer 't zagh'er deerlijck uit, doer Gysbreght liet gebien,
Men zou de naeste poort en 't slot van rijs verzien:
Want door het fang belegh, en door de koude dagen
640 Was al de torf verbrand. Ick holpze rustigh draegen,
En scheen de gaeuwst van al, in 't bangste van dien flood:
Want had het lang geduurt, de zolder waer ontbloot,
Waer onder 't krijghsvolck lagh gedoken in zijn laegen;
Doch d'avond viel heel kort, en ick begon te klaegen,
645 En hielme gansch vermoeit. en riep: van daegh genoegh
Geslaelt, ,men staeck het werck, en valle'r morgen vroegh
Met nieuwe kracht op aen. Het is nu tijd van vieren,
Nadien ghy van den sehriek der Hollandsche banieren
Genadigh zijt verlost, en ick'er 't lijf afbrogt.
650 Ick schonckze vrij gelagh en gafze geld, en zocht
Geveinst den arrebeid tot 's morgens uit te stellen.
De tijd en lijd nu niet u ailes te vertellen :
Hoe slecht het in het schip en onder 't krijgsvolck stond,
En elck verscheelde, en wat een yeder raedzaemst vond •
655 Hoe ickze menighmtvél door dreigement de g zwijgen,
En bonze, om 't leven zelf, niet aen 't bedaeren krijgen:
Hoe Ark4, zeer verkqnd, zijn' eigen ponjaerd bloot
Gezet had op den strot, en trooste zich de dood,
Om al zijn mackers niet door 't hoesten te verklicken.
Vs. 635. uitgespannen=mtgelaten. Vs. 61'.-6. brogt het toe = klonk
met, dronk op. Vs. 654. En elek verscheelcle= en hoe onoens men het
was. Vs. 657. Arkel: Vondel maakt hier gebruik van 't geen in 't
turfschip voor Breda voorviel.
Vs. 646-647. men staeck het werck, en valle'r morgcn vroegh Met
nieuwe kracht op (ten, W.: men voile aen 't werck, na 'et hoogtijd
'e morgens vroeg. Het wachthicis is voorzien. Vs. 650. lck... en zocht,
W.: Men ick zocht. Vs. 651. tot 's morgens, W.: om 't hooghtijt.
Vs. 6.52. en lijd, W.: gehcngt. Vs. 653. slecht het in 11 ,31, W.: zorghlijck
het in 't. Vs. 655. door dreigement dee zw. W.: mel dreigen help aen
't zw. Vs 657. Zeer, W.: heel.
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660 Nu scbort'er dat wy elck ons werreck voort beschicken.
Het Zeepaerd, zwanger van gewapenden, zal gaen
In arbeid, en van vracht, voor 't opgaen van de maen,
Omtrent ter iniddernacht, verlossen, als de kercken
Op 't hooghtijd zijn gepropt van menschen, die 't niet mercken
665 Dan zal de laegh in twee gedeelt;eer 't yemant hoort,
Terstond vermeeStren gaen de Haerelemmer poort.
En rammenze met kracht: en ick, om u te lichten
Van veer, zal daedlijck brand in 't holle Zeepaerd stichten,
Dat midden in de stad by d' andre schepen leit.
Egmond.
670 De maerschalk wacht op u in 't klooster, al bereit
Terstond met duizend man de muuren in te trecken,
En 't leger leit niet veer. Ick ga het hen ontdecken.
Vosmeer.
En ick al weer na stad. Nu veldheer, pas op 't stuck.
Egmond.
God geef, dat u en my dees aenslagh wel geluck.
Rey van Edelingen.
675
Wy edelingen, bly van geest,
Ter kerke gaen op 't hooge feest
Den eerst geboren heiland groefen,
En knielen voor de kleene voeten
Van 't kind, waer voor Herodes vreest;
680
Het kind waer voor can starre rijst,
Die Wijzen met haer straelen wijst
De donkre plaets van zijn geboorte,
En leit hen binnen Davids poorte,
Daer d' allerhooghste 't laeghste prijst,
685
Het Oosten offert wieroock, goud
Vs. 660. schort'er
mankeert er, blijft er nog over. Vs. 673. stuck
onderneming, Vs. 675 en vlgg. Doze zang moet in de verte, in de stad,
gehoord worden, dus achter de schermen.
Vs. 680. starre rjst, W.: star verrijst.
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En myr, tot 's levens onderhoud
Van hem, die neergedaelt van boven,
In 't arme Bethlem leit verschovon,
Hoewel hy alles heeft gebouwt.
690
't Gevogelt, dat op wiecken zweeft
Zijn nest, de vos zijn holen heeft,
En woont in bergen en in bosschen:
Een stal van ezelen en ossen
Den schepper naulix herbergh geeft.
695
De kribbe hem een wieg verstreckt,
Die 't aardrijck met den hemel deckt,
En elleck dier bestelt zijn voeder.
0 kind, ghy zijt, gelijck uw moeder,
Met pracht noch hoovaerdy bevleckt.
700
Hier voert de neergedaelde God
De trotze weereld om met spot
In zijn triomf, tot smaed der hoven:
Hier voert hy 't nedrigh harte boven,
Met hem in 't onverwinbre slot.
705
Hier schuilt dat godlijck aengezieht,
Waêruit de zonne schept haer licht,
En alle starren glans en luister.
Hier leit hy zonder glans in 't duister,
Die englen tot zijn' dienst verplicht.
710
Des hemels reien wiegen hem
In slaep met hunne zoete stem,
Die noit van vaeck en was beschoten,
En weckt het hoofd van alle grooten
Vs. 688. verschoven = verworpen. Vs. 687. elleck dier = 3e nmv
Vs. 700. voert enz.: beeldspraak, ontleend aan het in den triumftocht
meevoeren van overwonnen vorsten. Vs. 710. Lees : hem.
Vs. 686-9. W.: En bittre myr, de gave ontvouwt
's Kints Godtheit, priesterdom vol waerde
En zijn sterflijkheid op d'aerde.
Hier legt hij, die 't al heeft gebouwt.
Vs. 702. tot, W.: ten. Vs. 703. W.: Het nedrigh hart voert hij nicer
boven. Vs. 704. onverwinbre, W.: hooghgeboude.
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In 't koningklijck Jerusalem.
Augustus Rijck verliest zijn eer:
De Roomsche scepter reickt niet veer:
Het Oost versmaed Latijnsche naemen:
Maer dees beheerscht het al to zaemen,
Oock daer de zonne neemt haer' keer :
De hemel 't aardrijk en de hel
720
Die luistren scharp na zijn bevel,
En ziddren voor de zuivre wetten.
Die hij door visschers laet trompetten,
En blaezen over duin en del.
De doecken daer dit kint in leit
725
Is 't purper van zijn majesteit,
Waer in de harders hem aenschouwen,
Dien God de zielen komt vertrouwen;
Gelijck van ouds was toegezeit :
Dat God zijn kudde weiden zal,
730
En hoen voor ramp en ongeval,
En na'et verdwaelde schaepken vraegen,
En dat op zijne schouders draegen
Met vreugd by 't overigh getal.
Hier is de wijsheid ongeacht:
735
Hier geld geen adel staet nog pracht.
De hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.
Ghy die der vorsten harten leit,
740
Gelijck een beeck, en schiift en scheid
Het licht van dicke duisternissen;
Laet den tyran zijn' aenslagh missen,
Die den onnooslen laegen leit.
Vs. 716. Roarnsche= Romeinsche. Vs. 717. Het Oost enz. = Het Rom.
rijk vervalt in 0. en W. R. rijk. Vs. 736. staet = stand, aanzien.
Vs. 721. Die luistren scharp, W.: Scharp luisteren. Vs. 732. En na
't verdwaelde schaepken vraegen, En dat .. , W.: En naer het af gedwaelde vraegen, Dal schaep.. Vs. 739. W.: Is van het h. g.
715
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HET DARDE BEDRYF.
BADELOCH. GYSBRECHT VAN AEMSTEL. BROER 1 PETER.
BONTOENOOTEN. AREND VAN AEMSTEL.

[B adeloch].
745 ick had zoo haest niet aen mijn pronck en Kerstnachts
[kleeren,
Om in de Kerck met al de stadt to triomfeeren
Voor God, die 't leger dreef van d'aengevochten wal,
En zich vernedren quam in Bethlems armen stal;
Of 'k raeckte in eenen stoel aen 't sluimren en aen
['t droomen,
750 En ben benauwt en bang uit mijnen slaep gekomen;
Gelijck de dauw getuight, die op mijn kaecken
Gysbreght.
Wat liefste, wat is dit? hoe zietghe zoo beschreit?
Wat newel van verdriet bezwalckt uw blinckende oogen?
Sta stil, mijn lief, sta stil: uw Gysbreght zalze droogen.
755 Nu kus hem eens, en zegh, wat is het dat u smart?
Badeloc h.
My leit, 'k en weet niet wat, een zwaerigheid op 'I hart.
ick heb in mijnen slaep yet schrikkeAjx vernomen.
Een droom bezwaert mijn hart. Gezichten doenme schroomen.
Vs. 757. vernomen = ondervonden, gezien ; vernemen vroeger dikwaarnemen met gezicht of gehoor.
1) W.: HEER.
Vs. 745. W.: It* frock zoodra niet aenmbesteenhoogtijtskleeren.
Vs. 749. Or 'k, W.: Of ; sluimeren en aen 't., W : sluimeren en. Vs.
752. W: Mijn halve ziel, mat's dit? hoe... Vs. 754. W : En heel t den
hemet van uw aenschijn dus betogen. Nu zijt gerust en zegh... Vs.
756. W.: My leyht, helaes, my leyht, een zwaerigheid op 't hart.
wijls
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Gysbreght.
De droomen zijn bedrogh, Ghy vreesi uit misverstand.
Badeloch.
760 Nicht Machtelt, dochtme, stond voor mijne ledekant,
Bedruckt, en in dien schijn, waerin zy, by haer leven,
My dick haer hartewee to kennen plagh to geven,
Wenze in haer traenen zwom, en van geduld berooft
De handen deerlijck wrong, en 't hair trock uit heur hoofd,
765 De blancke borsten krabde, en scheurde 't kleed aen flarden,
En zagh begruist van stof; zoo dat ick 't nau kon harden,
Noch hooren al 't gekarm, en jammerlijck misbaer,
Noch 't schelden op den graef, voor schelm, geweldenaer,
Verkrachter van een vrouw, zoo kuisch, zoo welgeboren.
770 Helaes ! zy quam my niet in die gestalt to voren,
Waer mee haer zuivre ziel, van droefheid afgepijnt
In 't leven, nu voor God en d'engelen verschijnt,
Met eenen pallemtack in haer sneeuwitte handen,
En in het sneeuwit kleed, en oogen, die nu branden
775 In 't hemelsch paradijs, als starren aen de lucht.
lck sprackze al schreienste aep, na eenen diepen zucht :
0 adelijcke spruit van 't huis weleer to Woerden,
Om welker ongelijck, de helden oorloogh voerden,
Dat oorloogh, 't welck, na dat ghy in den hemel trockt,
780 Zoo onverzoenelijck tot noch toe smoockt en wrockt:
Wat oirzaeck drijtt u hier op ongeruste paden?
Of koomtghe om onzent wil, met zwaerigheid beladen,
Om d' uwen by to staen, in 't kommerlijc belegh ?
Nicht Maghtelt, 't is vergeefs: de vyanden zijn wegh.
785 Wat treurtghe ? wy zijn vry van laegen, van bespringen:
Vs. 760. alfachtelt = vrouw van G. van Velzen. Vs. 761. schijn =
uiterlijk. aanzien. Vs. 7 78. ongelijck = onrecht. Vs. 781. ongeruste=
onrustige, onveilige.
Vs. 7b3. Werao, W.: Toenze ; zwom, W. : smolt. Vs. 771. Waer mee,
W.: Gelyck. Vs. 777. 't huis weleer, W. 't hooge huis.
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Dus hellep ons om hoogh by God triomfe zingen.
Omring uw pruick met licht, in steê van lauwerkrans,
En ley der englen rey met vrolijckheid ten dans.
Zy schudde 't hoofd, en scheen van gramschap te veranderen
790 In 't aengezicht, en sloegh de handen van malkanderen,
En steende, en zuchte zwaer, en borst in 't end dus uit,
Maer met een heesche keel en doll en schor geluid :
Onnoosle, zijtghe nu van vyanden ontslaghen ?
slaeptghe zoo gherust ? en vreestghe niemants laegen?
795 Daer ghy, om mijnentwil, op 't alderuiterst zijt,
En naest aen uwen vat? Op op, 't en is geen tijd
Van slaepen, het is tijd na andere gewesten
ire vlieden van dit huis. De vyand heeft de vesten.
-De stad die staei in brand, het is met haer gedaen.
800 Oom Gijsbreght heeft vergeefs zijn burgers voorgestaen,
Geen tegenworstelen nog strijden magh u baeten.
Goda heilgen hebben kerck en outers Lang verlaeten.
Op op, bergh Gozewijn, voor ai mijn eenigh pand,
Klaeris, mijn zoete zorg, aleer, d' abdije brand,
805 01 eenigh booswicht haer mishandel en misbruicke,
Na zijn' vervloeckten lust, en zy haer oogen luicke.
Al zijn de straeten dicht bezet en naeuw bewaert ;
'k Zal Gijsbreght, ongequetst van spiets of eenigh zwaerd,
En zonder eene nop van 't kleed door 't vier te zengen,
810 Geleien, en gezond op dezen drempel brengen.
Verlaet dan flucx dit slot : steek af, op Gods gena,
En gee? u zeewaert in, aleer het word te spa.
Vs. 787. pruick
parsprototo voor hoofd in stee van = bij wUze
van. Vs. 795-803. Zie over deze regels 'aant. 8. Vs. 803. pand =_- Klaeris
dochter van Machteld en G. v. Velzen; a/ = alles. Vs.811.steeckt
af steekt van wal.
Vs. 787. pruick, W.: hooft. Vs. 796. 't en, W.: het. Vs. 799. De stad
die, W.: De zeestadt. Vs. 804. zoete zorg, aleer d'abdije brand, W.
eigen hart, eer 't klooster brand. Vs. 905. Of, W.: Eer. Vs.
812. aleer het, W.: voort, voort, eer 't.
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Al d'Engelen zullen u voor stormen en voor stranden
Behoeden, en de vloot behouden doen belanden.
815 Gedenck eens, welck een schrick mijn slaeprigh hart beving.
Ivlijn hair dat rees te bergh, en aen een yeder ping
Een druppel flats; het zweet begon my tilt te breecken.
Mijn lijf werd kil als ys. Ick wou, en kon niet spreecken,
En schoot hit mijnen droom, al bevende en bevreest,
820 Greep toe, en zocht vergeefs t'omhelzen haeren geest,
Die door mijn armen droop, en wegh vloogh uitmijn oogen,
En liet my heel verbaest, en van het spoock bedrogen.
Dit is het datme steurt, en in de zinnen speelt.
Gysbreght.
't Is touter ydelheid, die zich het brein verbeeld.
Badeloch.
825 Och of bet ydel waer : ick heb mijn uur verslaepen,
Om na de kerck te gaen. 't Is spade.
Broer Peter.
Wapen, wapen
Badeloch.
Bescherm ons, goede God, behoe ons voor gevaer.
'k Hoor onraed. Och ick zorgh mijn droom is al te waer
Gysbreght.
Broer Peter, wel hoe dus ? wat port u zoo te roepen?
830 Wat jaeght u hier by nacht?
Vs. 816. Niet mooi is hier het gebruik van hair eerst als collectief,
later als vourwerpsnaam. Vs. 23. steurt = in de war brengt, van streek
maakt. Vs 826. De uitroep : Wapen wapenwordt uitgesproken achter
het tooneel. Wapen = to wapen, dan oak = och ! Vs. 828. zorgh= vrees.
Vs. 814. en de . . . doen, W. : dot de . . . rnaih. Vs. 817. begon, W.:
beg )st. Vs. 81 8. kon, W.: k , ist. Vs. 821. vloi) qh,W.: stool". Vs. 822. verbaest, W.: ontsteld. Vs 829. Broer, W.: lie6r.
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Broer Peter.
God lot dat ick de troepen
Des vyands ben ontvloon, ter dood toe afgemat.
Gysbreght.
Wat vyand? hoe ? ghy raest.
Broer Peter.
De vyandt is in stad.
Het is met Amsterdam en met zijn hooge wallen
Gedaen, zy is de wraeck in 't end te buit gevallen.
835 De gruwelijcke reus heeft eene poort vermant.
Het Zeepaerd lost zijn vracht, en Vosmeer sticht den brand,
In 't midden van 't gevecht, met schimpen en braeveeren.
De wachters vechten flauw, en zien hen niet te keeren.
Het leger treckt vast in met duizenden, een maght
840 Zoo groot als Waterland noch oit to veide bragt,
En Kennemer en Vries, en Zee en Holland t'zaemen,
Met alien die, op ons gebeeten, herwaert quamen.
De Kersnacht heeft gediend tot dit verraeders werck,
Bestaen voor maeneschijn, doen volleck in de kerck
845 Met offren bezigh was, en zingen in de kooren ;
Vermits de stad vol vreughd, als Christus scheen herboren,
Wy weder uit den muil der bleeke dood veriost.
Vergeefs heeft dit belegh u zoo veel zweet gekost,
En bleed en arrebeid, nu alles loopt verioren.
Gysbreght.
g50 Ick zal terstond om hoogh gaen zien van Schreiers toren.
Ghy dienaers; brengt mijn' helm en harnas by der hand.
Vs. 833. zien hen n. t. k. = zien hen onoverwinlijk, zien, dat zij
niet to keeren zijn. Vs. 839. vast = reeds. Vs. 844. Bestaen=aangedurfd, gewaagd. Vs. 847. verlo3t, verlost schenen. V. 850. Schreiers
toren, zie Aant. 2.
Vs. 837. In 't midden, W.: In 't bar nen. Vs. M. Zee, W. Zeeu.
Vs. 846. Vermits, W.: Terwijl.
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B a d elo ch.
Helaes wat gaet my aen, in daze droeven stand!
Is dat triornr? fleet dat zijn vyanden verjaegen?
Nu kentmen Haerlem eerst: nu blijcken Egmonds laegen:
855 Nu lachenze om mijn stall, zoo lang van hen benijd.
Mijn goede vrome man gaet quijnen en verb*
Zijn leet des daegs, en brengt de nachten door met waecken.
Ick wind hem menighmael met traenen op de kaecken:
En vraegh ick, wat hem deert? by zucht, en antwoord niet,
8G0 En kropt zijn hartewee, en dubbelt mijn verdriet.
Hoe veel geluckiger zijn arme en slechte dorpen,
En hutten /aegh gebouwt, min stormen onderworpen
Dan eenigh heeren Buis, dat door 't geboomte steeckt,
En daer het buideren des winds zijn kracht op breeckt.
865 Weet hier van eenigh mensch, ick weet 'er van to spreecken
Als ick den ganschen tijd mijns levens overreken,
Van mijne bruiloft af, van dat ick zat verlooft:
Wat stormen zijn my niet gewaeit al over 't hoofd?
Wat toren is zoo hoogh, van waer ik deze baeren
870 En zee kan over zien van al mijn wedervaeren ?
En wie zagh noch het end van dien begonnen strijd?
Hier med ga ick mijn man, naest God mijn toevlucht, quijt.
Broer Peter.
Geduld mevrouw, geduld. God proeft zijn uitverkoren.
Gysbregh t.
Ick kan bescheielijck en klaer 't geklicklack hooren,
Vs. 852. gaet aen

overkomt. Vs. 861. slechte

eenvoudige, ge•

ringe. Vs. 861. Die klacht vindt men bij Poot, Jan Luyken, e.a., ook
bij Horatius. Vs. 867. zat verlooft van 't oogenblik mijner verloving
a!. Vs. 872. ga ...quijt = verlies. Vs. 873. proeft = beproeft. Vs. 874.
bescheielyck = duidelijk.
Vs. 860. en dubbelt, W.: verdubbelt. Vs. 868. zijn my niet gewaeit
al, W.: waeiden my niet seder t. Vs. 869. ick dese, W.: mijn oogh tie.
Vs. 870. En, W.: De. Vs. 871. zagh, W.: ziet.
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875 En 't rammeten van 't stael : 't geluid koomt dichter by.
De schepen branden al, en schitteren in 't Y,
En in de Diemer meer en alle burregwallen.
Ick zagh het groot gebouw, Jan Witten Bevels, vallen.
En 't naeste huis daer aen dat staet in lichten brand.
880 De klocken kleppen vast. De heele waterkant
Die is in rep en roer. Het bloedigh zwaert gaet weien.
Men steeckt'er de trompet. Men hoort de menschen schreien.
Brengt hier mijn harrenas. T'sa dienaers, schaft Keweer.
Al wie in 'I harnas sterft, die sterft met krijgsmans eer.
885 Waer vrienden in den nood? Waer zijn ons bondgenooten?
Broer Peter.
Voor 't huis vergaren vast de besten van de grooten,
Ais Heemskerck, die vol viers om uwe zuster quam.
Oudshooren en Polaen, hoe grijs by is en stram,
En Zwieten, Teilingen, en Waermond en uw broeder,
890 En Kuick en Kraeienhorst. Geen tigers zijn verwoeder,
Om aen te gaen op roof.
Gysbreght.
Men roep hen voor den dagh.
Bontgenooten.
Mijn heer, 't is vechtens tijd, zoo vechten helpen magh.
Wy zija getroost met u te leven en te sterven.
Gysbreght.
Ghy zult in eeuwigheid by God uw loon verwerven.
895 Voor dezen trouwen dienst, in mijnen lesten nood.
Vs. 878. J. Witten Bevels, zie aant. 2. Vs. 881. weien = zich te goed
doen, te gast gaan. Vs. 883. geweer = wapen, vooral 't zwaard. Vs.
895. lesten: met bijgedachte uiterste, hoogste. vgl, fra. dernier.
Vs. 879. (tat staet, W.: staet rede, Vs. 881. Die is, W.: Is al. Vs.
883. Tsa, W.: Voort. Vs. 886. vergaren vast d. b. v. d., W. vergaderen de treflijeksten d. Vs. 887. A Is, W.: ricer. Vs. 590. tigers, W.; leeuwen.
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Ghy ziet bier anders niet voor oogen dan de dood:
Doch zooghe zijt gezint den vyand te verletten,
Zoo veel als mooghlijck is, en 't leven op te zetten
By stad en burgery, zoo volghtme, dal 's u voor.
Bont ge no o ten.
900 Wy volgen algelijck, en houden 't zelve spoor.
Badeloch.
Beschermt mijn Jieven man, dat bid ick, vroome heeren.
Arent.
Vrouw zuster, ick beloof 'k zal zonder hem niet keeren.
Rey van Klaerissen.
0 Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
905
En wordt geviert en aengebeden ?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.
Hij pooght d'onnoosle te vernielen,
Door 't moorden van onnoosle zielen,
910
En weckt een stad en landgesclirey,
In Bethlehem en op den acker,
En maeckt den gees van Rachel wacker,
Die waeren gaet door beemd en wey.
Dan nae het westen, dan na'et oosten.
915
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft ?
Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,
Vs. 897. verletten = hinderen, schade doen. Vs. 898. op to zetten =
op 't spel to zetten, wagon. Vs. 899. dat u voor, nml. voorgegaan.
Vs. 901. vroome = dappere. Vs. 908. schcl = scherp, holder. Vs. 9U9.
d'onnoosle = het kind Jezus. Vs. 913. Rachel, zie Matth. IL 16-13.
Vs. 893. is, W.: zy. Vs 902. Vrouw zuster, ick beloot W.: Mevrouw,
betroume vry. Vs. 909. W.: onnooslen. Vs. 918, die, W hun.
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Aleerze naulix zijn geboren,
En zoo veel zwaerden rood geverft ?
Zy ziet de melleck op de tippen
Van die bestorve en bleecke lippen,
Geruckt noch versch van moeders borst,
Zy ziet de teere traentjes hangen,
925
Ms dauw, aen druppels op de wangen:
Zy zietze vuil van bloed bemorst.
De winckbraeuw deckt nu met zijn booghjes
Geloken en geen lachende ooghjes,
Die straelden tot in 't moeders hart.
930
Ms starren, die met haer gewemel
Het aenschijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een' mist betrocken werd.
Wie kan d' ellende en 't jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen,
935 Die doen verwelckten, eerze noch
Haer frissche bladeren ontloken,
En liefelijck voor yder roken,
En 's morgens droncken 't eerste zogh?
Zoo velt de zein de korenairen,
940 Zoo schud een buy de groene blaeren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
Wat kan de blinde staetzucht brouwen,
Wanneerze raest uit misvertrouwen I
Wat luid zoo schendigh dat haer rouwt 1
945
Bedruckte Rachel, schort dit waeren :
Uw kinders sterven martelaeren,
En eerstelingen van het zaed,
Dat uit uw bloed begint to groeien,
En heerlijck tot Gods eer zal bloeien,
950
En door geen wreedheid en vergaet.

820

Vs. 939. rein = zeis of zeisen. Vs. 916. sterven rnartelaren = sterven
als martelaren.
Vs. 919. Aleerze, W.: Vergaen die. Vs. 983, en 't, W.: en. Vs. 935.
doen, W.: vroegh. Vs. 39. zein, W.: zicht. Vs. 945. schort, W.: staeck.
Vs. 950. wreedheid en, W. ; tiranny.
VONDEL, Gys breght.
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HET VIERDE BEDRYF.
GOZEWIJN VAN AEMSTEL. KLAERIS VAN VELZEN. REY VAN
KLAERISSEN. OYSBREGHT VAN AEMSTEL.

1Gozewijn.] Het loopt met Amsterdam, ge4jck ghy hoort, ten ende
En wv verwachten deel aen d'algemeene ellende,
't En zy dat elck van ons zich daetelijck verzie.
Voor my, 'k ben oud en traegh: my voegt niet dat ick vile,
955 Zoo veele inoeite en is het leven my niet waerdigh.
Belief het God, by koom, zijn dienaer staet al vaerdigh :
Hy hael my in zijn' troon en angenaeme rust.
Maer ghy, mijn docbterkens, dien noch het leven lust,
En in het bloeienst zijt van uwe jonge jaeren ;
960 Zet ghy 1 op vlughten aen, of Jesus u wou spaeren,
En helpen in der noot. Klaerisse, refine maeghdi
Die 't onrecht noch den haet van vader Velzen draeght;
Begeef u op de vlught: al d'andren zullen volgen.
De vyand, blind van wraeck, is bitter en verbolgen,
965 En allermeest op u. 0 moeder, vlught voor heen,
Ick zal u bystand doen met traenen en geheen,
En volgen met mijn hart, daer mij geen voeten brengen.
Ga henen, Machtels kind, of God het wou gehengen
Dat ghy geborgen werd: 'k ben meest met u begaen.
Klaeris.
970 Och vader Gozewijn I waer zietghe my voor aen ?
zich zelf redt, voor zijn redding zorgt. Vs. 957.
Vs 658. rich verzie
troon voor hemel in de M. E. een gewoon beeld. Vs. 960. or Jezus
enz. om to beproeven of . . . Vs. 966. voor heen = vooruit. 't oerst.
Vs. 958. dochterkens, d. n. h. 1. lust, W.: dochter, wien het leven beter
lust ; in W. zijn deze woorden dus alleen tot Klaeris gericht. Vs. 966.
Ick rat u by stand doen, W.: Ick help u in dien noot. Vs. 967. volgen
W. volge U.
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Zoo ick u dus begat, hoe zou dat my betaemen ?
Ghy zijt mijn maeghschap doch, na vleesch en geest to zaemen.
Zou ick u hier alleen verlaeten tot een' roof,
Die my een vader streckt, en 't Christelijck geloof
975 Mij in het herte prent, van kindsbeen at herbaerde,
Den geest versterckte, en 't lijf in reinigheid bewaerde ?
'k Verlaet u nimmermeer.
Rey.
Dit outer is ons wijck.
Gozewijn.
edel maeghdeken, hoe zijtghe zoo gelijck
Van aerd die Klaere zelf, na wie ghy heat Klaerisse ?
980 Waer vind ick onderscheid in deer gelijckenisse ?
Doen 't Sarazijnsche heir vermeesterde al de stad,
Daer sinte Klare was, wat deedze doch ? zy trad
Grootmoedigh in de poort van 't klooster, daerze woonde
En zagh den vyand wegh, zoo ras hy zich vertoonde :
985 Haer moed, haer sterck geloof, en yverigh gebed
Verstreckte haer een zwaerd, en harnas, en helmet.
Ghy mooght dan, nu ghy hebt die zelleve gedachten,
Met my, voor dit autaer, de vyanden verwachten.
Maer treckme (dat mijn dood zy veer van schande en smaed)
990 Eerst aen dit lamme lijf mijn prachtighste gewaed,
Gelijek een Bisschop voeght, aleer zy ons verrasschen.
Zet my den mijter op : hy zal niet qualijck passen
Op mijn gezalfde kruin, Breng hier den gouden ring,
En steeck aen deze hand, die beeft, den vingerling.
Vs. 971. begat = verliet. Vs. 973. vericteten=overlaten, achterlaten.
Vs. 974. streckt = zijt tot. Vs. 976. reinigheid = kuischheid. Vs 983.
Grootrnoedigh = met grooten moed. Vs. 990. lamme = machtelooze,
zwakke. Vs. 994. vingerling, = ring
Vs. 974. streckt, W.: streckte. Vs. 975. My i. h. h. prent, W.: ln't
herte prente vroegh. Vs. 982. wat deed ze doch? W.: hoe droeghze
zich ? Vs. 990. lamme, W.: stramme ; prachtigste, W.: staetighste.
Vs. 991. aleer zy, W.: eer krfigslien.
6
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995 Daer ick de bruid van 't Sticht, de Roomsche kerck mee
trouwde,
Geef my den harderstaf, tot steunsel van mijn oude,
Daer ick Gods kudde mee gehoed heb en geweit.
'k Heb noit de teeckenen van 't Bisdom afgeleit
Met wil, maer door bedwang: al leef ick als gebannen ;
1000 Al maeckte ick Henrick plaets, en Willem, en twee Jannen.
En 't waer een klein verlies, al hadmen my verkort
In naem en eer, was slechts geen Christen bloed gestort,
En zoo veel zaeds vertreen van mensche en paerdevoeten.
Most niet 't onschuldigh volck de schuld der heeren boeten.
1005 Nu kinders zet u hier, en dat een yeder non
Met my den lofzang zing van oude Simeon.
Rev.

1010

1015

Vergun, o God, op zijne bede,
Na uw belofte, uw' knecht verlof ;
Op dat by reis van hier met vrede
Om hoogh na et hemelschyr vredehof :
Nadien ick met mijn eigen oogen
Den algemeene heiland zagh,
Die als een zon schijnt uit den hoogen ;
Daer yeder zich in verblijden magh :
Een schoone zon, die met haer straelen
Het blinde heidendom verlicht,
En Jacobs huis en lsrels paelen
Verheerlijckt, en 'nog veel vaster sticht.

Vs. 961 oude = ouderdom. Vs. 999. bedwa;,g = geweld, dwang.
Vs. 1000. Hendrik v. Vianden, J. v. Nassau, ,-:. van Zirck en Willem
Bertholt v. Mechelen. Vs. 1003. van = door, vgl. hgd. von.
Vs 1004. 't onschuldigh, W.: onschuldigh ; boeten, W : boeten? In
W. is dus deze zin sea afzonderlijke vragende zin, in onzen tekst is
het een ellyptische zin, nml. alleen nazinsdeel, bij : En 't waer een
klein verlies. vs. 1009. van hier met, W.: in ruste en.
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Gysbreght.
Dat God u alien spaer ! is 't hier nog tijd van zingen !
1020 De vyand zackt vast neer, om 't klooster te bespringen.
Oom Gozewijn, koom hier : en zijdt ghy oud en traegh,
Gedoogh dat ick u op mijn beide schouders draegh.
Klaerisse nicht, ghy zult my volgen met dees reien,
Waer God of 't goed geluck ons alien wil geleien.
1025 Nu vaeder, volgh mijn' raed. De vyant mooed en raest.
Wie 't leven bergen wil, die bergh het in der haest.
Go zewijn.
Gemack, mijn trouwe neef, ghy mooght dees mbeite derven.
Klaeris.
Wy zijn aleens gezint, en wel getroost te sterven.
Gysbreght.
Hoe nu ? lieeft God my dan, door water en door vier,
1030 Door spiets en zwaerd, gered, en menigh blank rappier,
Dat ick den Bisschop noch voor 't outer zou zien slaghten,
En in het laeuwe bloed de nonnekens verkrachten ?
Dat werde nimmer waer, 6 Goddelijck geslaght !
Nicht Machtels geest verscheen mijn liefste dezen nacht,
1035 En my belaste een stem haer kind en oom te bergen.
Haer schimme waert om u, en moet ick 't u noch vergen?
En maecktghe zeif uw ziel noch schuldig aen dien moord?
De krijgslien zijn niet veer van deze kloosterpoort;
Die leit met eenen siagh ter aerde neer geworpen.
1040 Dees godgewijde vloer zal 't kuische bloed haest slorpen.
Het krijgsvolck nadert vast : ick hoor het aen 't gedruis.
Vs. 1020. zackt neer, het klooster lag nml. lager dan het midden van
de stad (Amsterdam). Vs. 1022. herinnering aan Aeneas, die Anchises
draagt. Vs. 1027. Gemack = houd gemak ! wees bedaard! derveii = nalaten. Vs. 1028. aleens = geheel Bender. Vs. 1033. werde = Conj. Imperti.
Vs. 1035. u vergen = eischen, verlan gen van u. Vs. 1036. owe = ter
wille van.
Vs. 1036. En my belaste een stern, W.: Een stem belaste ray.
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Ick bid om zijnent wil, die levendigh aan 't kruis
Om ons genagelt hing, voor Sions wreede muuren
Ick bid u om zijn hand en voet en hartquetzuuren,
1045 En om de doorne kroon, die 't hoofd verplette en brack,
En om de scharpe spiets, die in zijn zijde stack;
Vergunne dezen troost in zoo veel zwaerigheden,
Dat ick uw leven berg : o vader, dat ick heden
Onschuldigh blijven magh aen ewer aller bloed.
1050 Dit eenige is mijn wensch : en kan ick uw gemoed
Door smeeken noch gebeen noch bittre traenen buigen
Zoo roep ick God en al zijn heilgen tot getuigen,
Dat geenerley gevaer, noeh zelf de felle dood
My hinderden uw lijf to bergen in den nood
Gozewijn.
1055 Ghy hebt godvruchtigh, neef, u neffens ons gequeten.
Wy zullen 't noch voor God noch engelen vergeten.
Den grooten God alleen zy eere in 't hemelrijck.
Wy bidden u, sta op. Ghy doet ons ongelijck,
Dat ghy ter aerde knielt voor sterffelijcke menschen.
1060 Hoe zou ick schooner dood na 'et lange leven wenschen,
Dan hier voor martelaer, op deze heilge stee,
Te offeren mijn bloed, in 't vierighst van mijn bee:
Op 't allerhooghste feest van Gods geboortenisse.
Waer of de dood vertreekt ? ick heb een rein gewisse,
1065 En haeckte lang ' te gaen na aller zielen bed;
Al zedert dat ick uit mijn' zetel werd gezet,
Doen Uitrecht, dat den vorst, gelijck zijn' vader, eerde,
Door staetzucht opgeruit, my wars den neck toekeerde :
Van die tijd was ick al dit lastigh leven moe.
Gysbreght.
1070 Daer is de vyand zeif. Ick vliegh na_boven toe,
Vs. 1042. Bij daze woorden knielt G. voor Gozewijn neer. Vs 1042.
om = ter wine van. Vs. 1066. Ne (rens jegens, tegenover. Vs.1064.
Gewisse = geweten.
Vs. 1047. Vergunne, W.: Vergunme.
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En zal zoo lang ick magh, de kloosterpoort beschutten,
Of mijne hulp noch kon uw leven onderstutten.
BADELOCH. AREND VAN AEMSTEL.

Badeloch.
Heer Broeder, wel wat's dit? hoe 'keertghe due alieen?
0 God, waer blijft mijn heer ? Is hy gebleven ?
Are n d.
Neett.
B deloch.
1075 Wat tijding brengtghe dan ? zegh op, is hy gebleven?
Arend.
Ick liet hem voor 't Stadhuis gezond en noch in 't leven.
Badeloc h.
Helaes! weer magh hy zijn? mijn troost, mijn hoop, mijn hoofd.
En keertghe zonder hem? dat hadghe niet belooft.
Arend.
Versia n niet, maer toef. Ghy znIt hem haest aenschouwen.
B adeloch.
1080 Dat toeven vaitme bang. Och was hij slechts behonwen,
In 't onweer, daer het schip in zee drijft zonder roer.
Ick bid, verhaelme doch al 't geen u wedervoer.
Arend.
Ghy eischt een' zwaeren eysch. Wie zou daer niet voor
gruwen?
Het zal ons hartewee en droefheid slechts vernuwen.
1085 Wie hoort dit treurspel aen, die niet zijn traenen laet ?
Vs. 1071. Magh = kan. Vs. 1074. gebleven = gesneuveld. Vs. 1075.
Lees is hy gebleven? Vs. 1079. toef = wacht. Vs. 1083. Vgl. den
aanhef van Aeneas' verhaal aan Dido.
Vs. 1031. doer het schip, W.: dat de staet, Vs. 1082. al 't gem, W.4
aituat,
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Al stond hier Grobber zelf, of 't heilloos basterdzaed,
Het waer onmogelijck dat by dit hooren konde.
Het is een nieuwe slagh in mijne versche wonde.
Oock steeckenwe alle bey noch midden in den Bruck,
1090 En wachten op den slagh van 't uiterste ongeluck,
Ten zy het God verzie, en zet de wraecke paelen:
Doch nu ghy 't zoo begeert, hoor toe, ick zal 't verhaelen.
Wy quamen niet zoo haest ontrent den Middeldam2
Daer wat vergaering was van burgren, men vernam,
1095 Hoe 't ingetrocken heir de nieuwe zij 'alreede
Vermeestert had, en 't volck onnutten weerstand dede;
Dies Gysbrecht liet gebien, men zou in vaerdigheid
De bruggen, daer de stad zich recht in 't midden scheid,
Verbranden, en voor al den Middeldam bezetten;
1100 Om 's vijands overkomst daer mede te beletten,
En datmen d' oude zy moght vrijen voor gevaer,
Schoon of het krijghsvolck van de nieuwe meester waer.
Hy zellef was de voorste, om elleck moed te geven.
En ging daer op met ons na merckt en raedhuis streven,
1105 En broght met al zijn maght de burgers op de been,
Die ruckten hier en daer van allesins by een.
Men spande ketenen, voor 't haestige verrasschen.
Men stopt den toegang dicht met zacken, kisten, kassen,
En alles watmen reedst kon vinden by de hand.
1110 Doen vlogen wy met hem te zaemen na den brand,
Om, waer het mogelijck, daer orden op te stellen:
Maer laes ! het was te spa. Wat' mond kan u vertellen
De zuuren arrebeid van deezen naeren nacht,
Vs. 1086. Grobber, zie vs. 481. basterdzaed = W. v. Haemstede. Vs.
1093. Zie aant. 2. Vs. 1094. vergaering = verzameling, opeenhooping,
samenscholing. Vs. 1095. nieuwe = bewesten den Am stet. Vs.1098.
bruqqen, nml over d. Amstel. Vs. 1101. datmen = opdat men. Vs. 1106.
allesins, vgl. fr. en tous sens = in alle richtingen. Vs. 1113 na.eren
bangen, angstigen, vgl. en g. narrow.
Vs. 1100. claer mede, W.; waer 't moogl#ck.
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En met hoe groot een' moord die over werd gebracht ?
1115 De dooden lagers vast langs burreghwal en straeten.
Geen kruiswegh die niet dicht bezet werd van soldaeten.
Men ziet'er allesins verbaestheid, en men hoort
Zich mengen onder een bloedstorting, brand en moord.
De groote aeloude stad, vermaert in oorelogen,
1120 Zoo scheeprijck, en voor wie zich zee en stroomen bogen,
Den vreemde en nagebuur, en rijcken tot ontzagh,
Gaet plotzelijck te gronde, en zinckt met eenen slagh.
Wy worden niet te min door wanhoop aengedreven,
Dat menigh graefsgezinde en Kermer kost zijn leven:
1125 En 't Aemsterlandsche bloed en sneuvelt niet alleen.
De lijcken groeien aen, en leggen onder een,
Met 't aenzicht na de straet gekeert of op hun ruggen.
De kennis van den wegh, van stegen, straeten, bruggen,
En stads gelegenheid, by 't schijnsel van de maen,
1130 Die quam ons vry te baet, en hiel de drommen staen
Der vyanden, die dick het zetten op een loopen.
Dan ging'er eens een deur, en dan een venster open.
Wy groeiden in getal en moed, en ruckten voort,
Of 't mooghlijck had geweest de Haerelemmerpoort,
1135 Die overweldight was, met dooden te verkroppen,
En weer met kracht al wat in stee was uit te kloppen
Maer quamen veel te spa. De naeuw ontslipte wacht
Verhaelde ons, hoe alree de voortoght met de kracht
Der ruitren binnen was : wie zou daer tegens mogen?
1140 En ofmen hier en daer een brug had opgetogen,
Men rechte weinig uit. De brand nam ymmer toe.
Vs. 1114. moord = slachting ; over gebragt, nu doorgebracht. Vs.
1115. vast = reeds Vs. 1117. verbaestheit = ontzetting, ontsteltenis.
Vs. 1119 vlgg. Anachronisme. Vs. 1124. Dat, nu wat. Vs. 1138. kracht
= massa, grog, hoofdmacht.
Vs. 1115. De dooden 1a-,en vast, W.: Men =ph den dam gestroit.
Vs. 1116. werd, W.: was. Vs. 1130. Die quam ons vry, W.: Timm

dapper one. Vs. 1140. ()Nen, W.: schoon men,
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d'Ontsteltheid was te grcot. Men wist niet waer, of hoe.
Mijn broer, proost Willem, quam, geladen onder d'armen
Met overschot van 't kruis des heilands : helpt beschermen
1145 Ons hoofkerk, rijck gebouwt ter eere van Katrijn,
En Jesus moeder zelf. 0 burgers, berght Kristijn,
Heer Gijsbreghts zuster doch ; en naulix kon hij spreecken.
Ick hebze in 't vrouwe koor al bevende versteecken,
En raeckte naulix uit. De reus die is'er veur.
1150 Men hoort zijn stem. Hy loopt met boomen op de deur.
Om Gods wil, gaet de kerck op 't hooge feest ontzetten.
Wy schieten derwaert aen, om 't onheil te beletten,
Als beeren, die, by nacht van honger uitgejaeght,
Gebeten zijn op roof. Wy vliegen onversaeght
1155 Door vier en zwaerden been, om 't al voor God to waegen;
Maer vinden voor ons komst do kerckdeur opgeslaegen,
En hooren eenen galm, die uitbarst over straet,
En over al de stad, en God voor 't voorhoofd slaet,
in zijnen hoogen troon, als eer de kerck der Joden.
1160 d'Autaeren en het koor zijn opgehoopt met dooden.
Wet bleef'er ongeschent ! wet kreegh'er niet een' krack I
't Gevlughte volleck zit op trans, gewelf, en dack,
En bied noch tegenweer, en quetst ons zelfs met steenen
En hout, uit misverstand. Men hoort de vrouwen weenen
1165 En kinderen, die vol schrick krioelen hier en daer,
De binnentranssen langs. De kaersen op 't autaer
Zijn zommigen gebluscht en zommigen die blaecken.
Vs. 1143. Proost Willem, broeder v. Gysbr., Proost van St. Jan .te
Utrecht. Hij was in 1291 echter reeds gestorven. Vs. 1144. Helpt —
ontzetten = Willems eigen woorden ; en — spreecken = opmerking
v. Arend. Vs. 1146. Kristijn. Zie aant. L Vs. 1149. uit = near buiten.
Vs. 1164. gebeten = fel, bolust. Vs. 1158. en God voor 't voorhoott
slaet, enz. = en God als 't ware in 't aangezicht slaat, ten diepste
treft, evonals vroeger de verwoeste tempel (het verwoesten van den
tempo!) der Joden het deed. Het vernielen der hoogtijvierende kerk
was eon daad van godslastering, die God zelf ontzette.
Vs. 1149, reus die, W.; lantreus. Vs. 1153. beeren, W.; tigers
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De kerreckschenners woen, en passen wat te raecken,
oock zelf
Eri vechten om den buit, en plondren 't
1170 Het Marianum, dat te pronck hing van 't gewelf,
Word afgeruckt. Men zet in 't glibbrigh bloed zijn stappen.
Men torst'er kelcken uit, kassuiffelen en kappen,
Die stijf staen van gesteent, van parlen en rood goud,
Om 't heerelijkst, als 't plagh, wanneer men hooghtijd houd,
1175 En koor en outerkleen. De Kersnacht lagh in stucken.
Badel o c h.
Hoe ging 't u met Kristljn? hoe moest dit Gysbreght druckent
Arend.
En my, bedenck dat eens. Hoe staet my 't schouspel voor!
Men sleepteze by 't hair uit ons lievrouwe koor,
Om d'armen dun en teer met koorden stijf gebonden.
1180 Hoe diep ging dit in 't hart, die na haer huwlijck stonden:
Doch Heemskerck meest, die dol dit langer niet verdroegh,
Doen zy na 's hemels troon haar blaeckende oogen sloegh.
Wy sloten ons wel dicht, en volgden hem altzaemen,
En rucktenze nit de maght des knevlers. Daer op quaemen
1185 De Gelderschen, de Zeeuw, de Vries en Kennemaer
Van allesins te hoop, vol spijts, op 't groot misbaer,
En om d' ontruckte maeghd. Men zagh'er 's graeven zoonen,
Men zagh'er d'Egmonds zelfs en Diedrick mee zich toonen
Om 't moedighste, elck om 't zeerst, met Grobber helsch van nerd
1190 De winden buldren zoo, al eer het weer bedaert,
Des winters tegens een, en weten van geen strijcken,
En zetten in gevaer de damtnen en de dijcken,
Vs. 1163. passen = zorgen er voor. Vs. 1175. lagh in stucken =was
mislukt, verknoeid. Vs. 1178. Lievrouwe koor, zie aant. 2. Vs. 1180.
stonden = dongen. Vs. 1182. blaeckende = schitterende, brandende.
Vs. 1185. Gaderschen, deze behooren in dezen strijd niet tehuis. Vs.
1191. strycken = zich neerstrijken, tegens cen = tegen elkaar.
Vs. 1170. van, W.: aen. Vs. 1189. elck om t zeerst, W.: in dien
Vs. 1190. aleer het, W.: eer 't bijster.
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Door 't parssen van den vloed; De vyand werd te sterk,
En groeide, en dee met kracht ons deinzen uit de kerck,
1195 En wijcken na den Dam., om versch te zijn gesteven,
Neef Heemskerck had by 't koor alree den geest gegeven,
Die ridderlijcke held en eere van zijn' stam.
Polaenen viel'er by, die hem te hulpe quam
En niemant weeck in moed noch billijckheid van oordeel,
1200 En Kuick hem zeer gelijck. De deughd en had geen voordeel.
Het heilighdom van 't kruis den proost dee weinigh nuts.
Geen stool beschutte hem, noch geen vierkante muts.
Noch geen godvruchtigheid kon Jesus priester helpen,
Doen wy, o Willem broer, uw bloed niet moghten stelpen,
1205 Daer ghy te sneuvien quaemt, recht over 't hoogh autaer.
Badeloch.
\Vat hoor ick hier al leeds hoe voel ick mij zoo naer !
Verhael my evenwel al d' overige ellende.
't Begin vernoeghtme niet. 'k Verlang met schrik no 't ende.
Hoe kon mijn droeve man zoo scheiden van zijn bloed ?
Arend.
1210 In zoo veel rampen hiel by al den zelven moed,
En yverde om den Dam te houden onb.zweecken,
Waer longs de vyand zocht geweldigh in te breecken:
Gelijck een waterstroom geweld doet op een sluis,
En elx gehoor verdooft met ysselijck geruis.
1215 De deuren van de sluis zich kanten tegens 't wringen
Des springvloeds, voor een wijl, totdat zij open springen,
En geven 't water ruimt, den vloed den vrijen toom :
Die wint dan veld, en ruckt de wortels met den boom,
Vs. 1195. om versch te zijn gesteven = om versterking to krijgen,
om nieuwe kracht op to nemen.
Vs. 1197. De, W : Die. Vs. 1200. De deugd enz., W.: Hier had de deughd
enz. Vs. 1214. geruis, W.: gedrui gch. Vs. 1215. van de sluis zich kanten,
W.: kanten rich geweldigh. V8.1217. den vloed den W.: den springvioet.
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En hula en hof om veer, en zet de laege landen
1220 In. eene baere zee, met groene en nieuwe stranden.
1us ging 't nit dat men wel een heel uur lang den Dam
Verdadigt had, zoo dra de burgerij de vlam
Ten daecke van de kerck ten hemel uitgeslaegen,
En 't heerelijck gebouw zagh branden lichter laegen,
1225 En hoorde 't moordgeschrey des volx, dat oud en jong
Van boven, om het vier t' ontgaen, to barsten sprong,
Of in de spietsen viel ter aerde. Dit gezichte
Benam hen al den moed. De helsche Grobber stichte
Met een gewijde toorts den brand in it heiligh dack.
1230 Hoe leed het God, dat hem de moord niet eer en stack!
Doen was het elck voor zich, een yeder bergh zijn leven.
Mijn broeder riep, ick zou mij flux op 't slot begeven,
En zijne gemaelin en kindren gade slaen.
Hy zelf weeck op 't stadhuis, en bleef de leste staen.
1235 I& werd op weg verlet, en koom den burgh bewaren,
En hoop de goede God zal mijn' heer broeder epaeren.
Badeloch.
Een hoopelooze hoop. Och Gysbreght, lieve beer,
Ick reken hem al dood, en zie hem nimmer weer.
Rey van Burghzaten. Badeloch.
Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
1240
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende aen een gesmeed,
Of vast geschakeld en verbonden
In lief en leedt.
De band, die 't harte bind
1245
Der moeder aen het kind,
Vs. 1230. dat hem de moort n. e. e. stack = dat hem niet eerder
een geweldadige dood trof: steken in den ouderen zin van slaan: vlg.
nu nog in den volksmond: steek de moord voor steke je de moord.
Vs. 1231. Lees: Coen was het: elk zorge voor zich zelf 1
Vs. 1239. hem — hem, W.: u u.
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Gebaert met wee en smarte,
Aen haere borst met melck gevoed,
Zoo lang gedraegen onder 't harte,
Verbind het bloed.
1250
Noch stercker bind de band
Van 't paer, door hand aen hand
Verknocht, om niet te scheiden,
Na datze taeren lang gepaert
Een kuisch en vreedzaem leven leidden,
1255
Gelijck van aard.
Daer zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader.
Die liefde is stercker dan de dood.
1260
Geen liefde koomt Gods liefde nader,
Noch schijnt zoo groot.
Geen water bluscht dit vuur,
Het edelst, dat natuur
1265
Ter weereld heeft ontsteecken.
Dit is het krachtigste ciment,
Dat harten bind, als muuren breecken
Tot puin in 't end.
Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
1270
Van haer beminde tortel.
Zy jammert op de dorre ranck
Van eenen boom, verdrooght van wortel,
Haer leven langk.
Zoo treurt nu Amstels vrouw,
1275
En smelt als sneeuw van rouw
Tot water en tot traenen.
Zy rekent Gysbreght nu al dood,
Die, om zijn stad en onderdaenen,
Vs. 1217. viel = plaats grijpt, uitvalt, te beurt valt.
Vs. 1262. schijnt, W.: is.
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1280

1285

Zich geeft to bloot.
0 God, verlicht hirer kruis,
Dat zy den held op 't huis
Met blijdschap magh ontfangen,
Die tusschen hoop en vreeze drijft,
En zucht, en uitziet met verlangen
Waer dat hy blijft.
Badeloch.
My dunkt ick hoor gerucht. Daer roept een aen de poort.
God lof, het is mijn heer. ick heb zijn stem gehoort.,

HET VIJFDE BEDRYF.
OYSEREGHT VAN AEMSTEL. BADELOCH. BODE.

[Gysbreght.]
Myn lief, hoe hebtge dus uw oogen uitgekreten?
Badeloch.
1290 Nu ghy behouden zijt is al mijn leet vergeten.
Mijn trouwe bruidegom, mijn hoofd, mijn troost, mijn schat :
Nu ghy behouden zijt, wat Beef ick om de stad.
Om al des weerelds goed! hoe zijtghe hier gekomen?
Gysbreght.

Na dat de vijand nu den Dam had ingenomen,
Vs. 1234. Die slaat terug op zy. Vs. 1287. een = iemand. Vs. 1291.
bruiderom; treffend en juist is hier dit woord : het gevaar, waarin hij
verkeerde, heeft haar teruggevoerd tot vroeger tijd en tot het gevoel
van haar eerste, jonge liefde in al haar kracht en hartstocht. Vs.1294.
nu; dit woordje is hier ongelukkig uit de pen gevallen; het doet de rode
van Gysbreght kennen als een gewoon vervolg of 2e deel van die van
Arent, alsof G. het verhaal doodleuk van zijn brooder overneemt, hoewel hij daarvan niets afweet, en zoo uit den strijd en het gevaar komt.
Vs. 12b6. Waer dat hy, W.: Waer Aemstel. Vs. 1293. des werelds,
W.: het wereltsch.
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1295 Nam ick en 't overschot na'et raedhuis toe de wtjck,
En hiel hem staan met kracht, als water voor den dijck ;
Wen 't landvolck opgeklept zich zoeckt by nacht to redden,
En brengt vast zoden aen, en steenen, paelen, bedden
En bulsters, en al 't Been den zeedijck stutten kan,
1300 Daer die is doorgeweeckt ; en zweet met alle man.
Dat speet den groote Reus, die liet zich vreeslijck hooren,
En stack met hals en hoofd, gelijck een steile toren
En spitze, boven 't volck en alle hoofden uit,
En scheen een olyfant, die omsnoft met zijn' snuit.
1305 Zijn spietze was een mast in zijne grove vingeren.
Ick zagh hem man op man gelijck konijnen slingeren
Wel driemael om zijn hoofd, gevat by 't eene been,
En kneuzen dan den kop op stoepen of op Steen.
Hy kan met zijnen pols een' burghwal over springen.
1310 Hy proeft op grendelen de deughd der staele klingen,
En houwt met eenen slagh door ijzer en door stael,
En proeft zijn beckeneel op poorten van metael.
Hy scheen een Polyfeem, het krijghsvolck scheen zijn kudde.
De toren van 't stadhuis beweeghde zich en schudde,
1315 Zoo dick by op een' post, of op den gevel stiet.
Hy vreesde Herkles knods noch Samsons vuisten niet.
De Kermers volgen hem, en Noorderlandsche knechten.
Men voert den stormbock aen: men gaet de ladders rechten,
En klimt, met d'eene hand ten gevel uitgestrekt,
1320 In d'ander met den schild, die hals en hooft bedeckt
Voor eene hagelbuy van steenen hout en pijlen.
Ons jeughd, daer tegens aen, die wentelt heele stijlen
En eicke balleken, en uitgelesen hout,
En wat'er is van ouds tot pracht en prael gebouwt,
Vs. 1309. pots, nu polsstok, vgl. struisfvogelj, hazewind[hondj. Vs.
1322. daer tegens aen = daartegenover, van haar kant.
Vs. 1297. Wen, W.: Daer. Vs. 1300. Daer, W.: Waer. Vs. 1808. hop,
W.: hooft. Vs. 1311. En houwt, W.: Houwt fel.
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1325 Van boven in den hoop; en ofze luttel hoopen,
Zoo dient het om hun huid ten diersten te verkoopen,
En Burgemeesteren en Raeden voor te staen,
Tot quyting van den eed haer overheid gedaen.
Men ziet'er zelf het bloed der overheid verhitten,
1330 En stijven de gemeent : behalven die hier zitten,
Blootshoofd, en half gekleed, en zonder weer to bien,
Van zwacken ouderdom; en durreven wel zien
Zoo eerelijck een flood kloeckhartigh onder oogen ;
En vechten met hun hart, nu handen niet en mogen.
1335 Een deel der burgery beneen met hellebaerd
En sabelen en spiets de poort en muur bewaert.
lk steegh den toren op, die boven 't dack koomt rijzen,
In 'f midden van 't stadhuis ; van waer men u kon wijzen
De tenten om de stad, en hoe al 't leger lagh,
1340 En van wiens trans men flaeuw den Dom van Uitrecht zagh,
By klaer en helder weer. 'k Zagh hier uit ihoeze streden,
En met den storrembock de poort geweld aen deden,
En ramden reis op reis, verdadight door een dack
Van schilden dicht gevoeght. De deur gal krack op krack.
1345 Wy stelden flux in 't werk de dissels en de bijien,
En hieuwen in bet rond in stricken alle stijlen,
En stieten spitze en al 't gevaert van boven of ;
Het welck een' sTagh en roock de marreckt over gal,
En maeckte een vreeslijck loch in zoo veel ysre koppen;
1350 Dat anderen terstond, gevoeght in orden, stoppen.
Terwijle stack de kerck de naeste huizen aen.
Van 'her begon de vlam in 't leien dack te slaen
Vs. 1325. ofze = ofschoon ze, al . . . . ze; of = indien. vgl. eng. if.
Vs. 1328. Do verhouding van overheid en burgPrt is door Vondel anachronistisch uit zijn tijd naar 1304 overgebracht. Vs. 1331. vet htitten =
heat worden, dus : men ziet er zelts bij overheidspersonen het bloed
opbruisen, on hen de burgers helpen in don strijd Vs. 1334. ,i)ogen =
kunnen. Vs, 13:38. stadfrovs, zie aant.2. Vs. 1843. dak v. sell,. Been vechtwijze van dien tijd ; navolging van Horatius. Vs. 1349. ysre = met
Uzer boschormde, gehelmde.
VONDEL,

Gysb:echt.
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Van 't Raedhuis, en de roock en smoock verblinde ons oogen.
De poort bezweeck, het volck quam raezende ingevlogen.
1355 'k Was al mijn vrienden quijt, en stond verbaest en stom.
Badeloch.
En zaeghtge doen noch niet na vrouw en kinders om?
Gysbreght.
In die verbaestheid scheen een wolxken uit den hoogen
En goddelijcke glans to blincken voor mijn oogen,
En uit die heldre wolck quam eene stemme voort.
1360 Ick heb het licht gezien,
zelf de stem gehoort:
0, Gijsbreght, laetghe nu Klaeris uw nicht verlegen?
Magh u oom Gozewijn, die grijze, niet bewegen?
En steltghe huis en vrouw en kindren in gevaer ?
Doen schrickte ick, en steegh af, en packte my van daer,
1365 Door een' verholen gang, die uitkoomt in een' kelder.
'k Aenbad het heiligh licht, dat voor my ging zoo helder.
Ick raeckte op straet, en quam gevaerlijck in d'abdy.
Maer niemant gal gehoor, noch luisterde na my,
Die tegens 't noodlot aen noch reuckeloos wou wrijten,
1370 En boven op het dack my in het , uiterst quijten:
Want eer ick boven quam, lagh poort en post om veer :
Dies glee ik by een touw in 't kloosterschuitjen neer,
Dat juist noch achter lagh, en 'k voer den Aemstel over,
Daer klom ick op een' boom, nu dor en zonder lover,
Vs. Th55. ')erbaest = ontsteld, verbijsterd. Vs. 1362. magh = kan;
grijze = grijsaard, vgl. een wijze. Vs. 1367. gevaerlijck = onder gevaar, met levensgevaar. Vondel veranderde dit woord in W.; hij vond
dit gebruik van gevaerlijck dus waarschijnlijk onjuist. Vs. 1374. Deze
regel heeft aanleiding tot spotternij gegeven, vooral door vs.1377; toch
kan men zich een onverschrokken aanvoerder voorstellen, die, alleen
zich gewaagd hebbend en voor de overmacht terugwijkend, zich nog
moeite geeft om to weten to komen, welk lot zijne ongelukkige par*
genooten treffen zal. Proneken in vs. 1377 moat dan ook meer doen
denken aan 't stijve zitten, dan aan to kijk zitten,
Vs. 1367. gevaerliick in d'abdy, W. : in 't ktooster vranck en vry.
Vs. 1369. noodlot, W : 't ongeval; evenals in vs. 326 heeft Vondel
het noodlot ais to heidensch vervangen door een ander woord.
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1375 En luisterde en zagh toe, hoe 't met d'abcly verging.
My docht dat ik 't misbaer met bey mijn ooren ving,
En zagh, doen ick een pons verbaest had zitten proncken,
Een dicken roock en smoock, en na den roock de voncken,
Ick hoorde paerdevolck, dat langs de Doelebrugh
1380 Quam trappelen na ons toe. Mijn voeten werden vluch.
Men had, o grout verzuim, dees brugh niet afgesineten.
Ick vloogh' er heen, en zocht te stillen die vast kreten,
En gal hen moed, en wou de ruiters houden staen:
Zy zouden achter my de bruch in stucken slaen,
1385 Of steecken die in brand : maer niemant durfde 't waegen.
Oock zagh ick d' oude zy nu branden lichter laegen;
Een voorbo van bet geen was naderhand gebeurt,
En dat de Middeldam alre6 most zyn gescheurt :
Dies gaf ick 't op, en ,voort de gansche stad ten besten,
1390 En waerschuwde yeder een, en gafme langs de vesten
Na'et slot toe, met .een' sleep van menschen arm en rijck,
Een- Iroosteloozen hoop, die herwaert neemt de wijck.
Bode.
Most ick den Bisschop noch zien sterven en d'abdisse ?
Och vader Gozewijn! och reine maegd Klaerissel
Gysbreght.
1395 Hoe is het mogelijck dat ghy 't hebt konnen zien ?
Bode.
't Is mooghlijck, guntghe my dat ick u daer op dien.
Doen Heemskerck/Borsselen gevelt had voor uw oogen,
Lag 't lijck ter zijden 1 koor, in eenen hoek getogen,
Na dat ick in den drang des vyands my verstack,
1400 Mits ghy te rugge weeckt, en vielt dat pas te zwack.
Zoo dra men, om den brand, de groote kerck most ruimen,
Ontwapende ick den doode, en zette helm en pluimen
Vs. 137.9. De Doelebruoit. zie aan2.2. Vs. 1331. at gesmeten afgebrok en; smij ten vroeger slaan, stooten. Vs. 1389. gut . ten testcn gaf
over Vs.1:i9t5. daerop dim= daarop onthaal. Vs. 1400. pas = oogenblik.
Vs. 1383. die, W.: haer.
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Van Borsselen op 't hoofd, en tooth zyn rusting aen,
En bond het zwaerd op zy ; om in dien schyn to gaen
1405 Ons vyanden bespien, en letten hoe men 't maeckte.
Ick volchde Haemste6
doen by in 't klooster raeckte,
En vloogh de kerckdeur in, daer Gozewijn noch zat,
In 't midden van den rey, die even vierigh had,
En door een vast geloof op God zoo moedigh steunde,
1410 Dat niemant zich het woén der vyanden en kreunde.
Hy scheen een zon gelijck, en zy de klaere maen;
Al d' andren starretjes, die bly ten reye gaen,
En juichen om dees twee, daer zy haer' glans uit scheppen.
Men zaghze naulix yet dan kuische lippen reppen.
1415 Maer Haemstee vaert hem toe met opgestroopten arm,
Bekiaci en rood, en van Kristijnes bloed noch warm,
En vat hem by den baerd met d'eene, met den degen
Gereed in d'ander hand, bebloed en bloot. Mit stegen
De nonnen op, en geen, hoe lieflijck van gemoed,
1420 Die geen leeuwin geleeck, wanneerze bruit en woed,
Vermits de Jaeger 't nest wil piondren en berooven.
Zoo quam oprechte trouw en eedle gramschap boven.
Zy worstelen een wijl. Klaeris zet voet by voet,
Omarremt Gozewijn, omringt van haeren stoet.
1425 Wie zou 't godvruchtig hoofd een hair bezeeren konnen,
Omheint met eenen muur van godverloofde nonnen,
Gestrengelt arm in arm? 0 Christelijcken knoop!
Ick zie de deughden zelfs, Geloof, en Liefde, en Hoop,
Met haere zusteren, die tegens Ondeughd strilden,
1430 En na den zege staen door kruis en medelijden,
De vyand stond versuft, en deinsde om deze zaeck:
Maer 't aanzien van Klaeris beweeghde 't hart tot wraeck,
En bragt hem in den zin den moord van zijnen vader,
En dat zy d' afkomst was van Velzen den verraeder.
Vs. 1418. Mit = daarmede, meteen.
Vs. 1410. en krAincie, W.: bekreunde. Vs. 1412. starreties die bly,
W.: starren die met vreujht. Vs. 1418 Mit, W.: toen. Vs. 1421. Ver.
mita, W.: Dewf71.
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1435 Hy blaeckte en kreegh een koorts, en door de koortze dorst
Na haer en Aemstels liioed, en stiet eerst door de borst
Met zijn bemorste poock dan d'eene non dan d' ander.
Zy vielen overhoop, en lagen by malkander
In 't rond, gelijck een krans van roozen wit en rood.
1440 Doen stond Klaerisse daer by Gozewijn, ontbloot
Van menschelijke huip. Ghy zoudze bey zien proncken,
Als bloemen op haer' steel, in eenen beemd, verdroncken
Van eenen rooden plas. d'Een zuchte noch, en d'een
Vertrock het hoofd, die d'arm, en deze noch hear been.
1445 Een ander had den geest zoo daetelijck gegeven.
De bisschop, schoon by stond op d' oever van zijn leven,
En toomde zich niet in van gramschap en van rouw :
13w vader lei de hand wel eerloos aen een vrouw,
Maer zoop noit vrouwenbloed, of is deer orn gelastert.
1450 Dus blijckt het, datghe zijt een overwonnen basterd,
Na lichaem en na geest, nu ghy uw' nerd betoont
Aen nonnen, die altijd in 't woeden zijn verschoont.
En d'ander antwoord hem ghy zult die eedle Reien
Als basterdbisschop dan gaen volgen en geleien.
1455 Hardneckige, legh nu den valschen mijter neer.
Zoo sprack de basterdzoon, en ruckte hem om veer
Met stoel met al in '1 bloed : de mijter viel'er mede.
Klaerisse viel'er by, doen zy haer beste dede,
En hiel hem even sterck om zijnen hals gevat,
1460 En scheen gevormt albast, met purper overspat.
Hy duwde 't bloedigh zwaerd in 's grijzen loome zyde,
Tot aen 't verguld gevest. Zoo zaghmen eer, ten tijde
Van 't blinde heidendom, voor 't aengesteken vier,
Vs. 1443 d'Een van de hem omringende vermoorde nonnen. Vs. 1449.
= of is daarvan belasterd. Vs. 1657. mede, eveneens. Vs. 1460. gCtIOrtlit
= gemodelleerd, gebeeldhouwd.
Vs. 1487. bemorste poock, W.: bebloeden dolk. Vs. 1446. oever, W.:
oevers. Vs.1447. En tomnde rich niet in, W Betoomdezich niet eens. Vs.
1456. de baster droop, W.: het basterd:aet. Vs 1461. tome, W.:stramme.
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Met 's prieste-s mes gekeelt een' witten offerstier,
1465 Wiens gladde hoornen goud, wiens lenden kranssen decken.
Gysbreght.
Hoe droegh Klaerisse zich ?
B ode.
Zy holp den degen trecken
Uit 's ooms gewonde zy, en zette hem terstond
Den mijter op het hoofd, en kust den bleecken mond.
Hy opent pijnelijck zijn half-geloken oogen,
1470 En zietze nog eens aen, en schijnt met haer bewogen,
Die hem zijn oogen luickt. Hy geeft den lesten zucht.
Zy vangt den veegen geest, en die benaeuwde lucht,
En zwijmt een poos van druck. Maer Haemstee, eerze weder
Bekoomt, die worrept haer op 't doode lichaem neder,
1475 En boet'er schendigh mee zijn' godvergeten lust.
Z' ontwaeckt in 't ende, en word van 't schellemstuck bewust,
En roept: mijn bruidegom, zie neder hoe ick lye,
En hoemen my schoffeert. 0 zuivere maeghd Marye !
0 Klaere, aenschouwtghe dit? vrouw MachteIt zie uw kind.
1480 De booswicbt slaet heur klaght en woorden in den wind,
Geljck een vogel grijp 't gepiep der simple duiven,
Wen hy'er uyt de vlucht een vast krijght in zijn kluiven.
Ga henen, zeit hy, klaegh uw moeder uwe smart.
Hy trappeltze op den buick, en op 't benaeuwde hart,
1485 Dat haer het bloed ten neus en monde uit quam gevlogen,
En zy den doodsnick gaf, en sloot die hemelsche oogen,
En uitging ofze sliep, in 's Bisschops open arm.
Badetoc h.
Hoort God dan langer niet na'et jammerlijck gekarm
Vs. 1472. benaeuwde lucht = met moeite opgegeven adem, doodsnik.
Vs. 1481. vovl grijp = grijpvo ,zel of roofvogel, zoo ook : vogelstruis
struisvogel. Vs. 1487. uitging = vertrok, hier = stierf.
Vs. 14d5. W.: Met guide hoornen, en wiens rugh de kr. decken.
Vs. 1482. Wen, W.: Ms. Vs. 1483. na'et, W.: het.
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Van zijn verkore schaer? of lust het hem de boosheid
1400 Te stijven in haer quaed, door zijne straffeloosheid?
Gysbreght.
Was doen zijn moed gekoelt van alle schendery,
En d'oude wrock gepaeit?
Bode.
't En bleef 'er noch niet
Niet verre van 't autaer, vereert met rijcke gave;
Stond een albaste tombe : in deze lagh begraven
1493 Het kostelijck gebeente en d'overheilige asch
Van een, die om 't geloof aan God gemartelt was;
Daer most de snoode schelm zich zeiven noch aen wreecken.
't is wonder, dat God zwijght, dat dooden niet en spreecken.
Hy schon en sloegh'er aen zijn klaeuwen vuil van bloed,
1500 En brackze toornigh op met grooten overmoed.
Terstond quam hem eon geur en yet wat lieflijckx tegen:
Maer die verwaten mensch, wat zou zijn hart ,bewegen?
Hy vaert al voort, en stroit de beenen hier en daer,
En smijt de tombe in twee, en breeckt 't gewijde autaer,
1505 En doet terstond den brand in 't dack van 't klooster steecken.
net vier nam &overhand, waer voor de plondraers weecken.
Ick quam ontrent de Beurs, te water uitgebouwt,
Nu half gebrandt, en zagh al 't zilverwerck en goud,
Geplondert heiligdom, tapyten en schildryen,
1510 Schaerlaken en fluweel, langs heen de gaeleryen
Geworpen over hoop, daer Grobber hiel de wacht.
Vs. 1492. gepaeit = voldaan, tevreden gesteld. Vs. 1497. Dit feit
dient mu eon weerspiegeling to geven van Aen. II. 512, doch tevens
om Haemstede als een schelm, en zijn daden als godvergeten te teekenen, om daardoor Gysbreght te doen rijzen in de achting van 't yolk,
bij 't welk Floris V populair was.
Vs, 149. verkore schaer, W.: gewipe bruit. Vs. 1499. schon, en,
W.: schonze en. Vs. 1500. toornigh, W.: bruliende. Vs. 1503. Hy
vaert al voort, W.: Wien arimmig voort . . .; beenen, W.: beenders.
Vs. 1505. W.: Gebict t. d. br. in 't kloosterdack te steecken.
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De vlamme speelde in 't goud, en schitterde by nacht.
Men zagh er by een schaer van weduwen en weezen,
Bekreten en bedruckt, en die noch arger vreezen.
1515 Zoo raekte ick onbekent door 't krijghsvolck been by 't slot,
Tot berging van myn lyf. 'k Vertrouw my u en God,
De wind steeckt op, men hoort hem in de viammen bruizen.
Een Zee van gloed verdrinckt al d' overige huizen.
De burgh lyd last. 't Waer best dat ghy een uitval deed,
1520 En dan de b: ugh afbraeckt.
Gysbreght.
Myn broeder staet gereed.
BADELOCH. AREND VAN AEMSTEL. GYSBREGHT VAN AEMSTEL.
BROER PETER. VLUCHTELINGEN.

[Badeloch I.]

we zienwe to gemoet? de burghzaet koomt gevloden.
Milli man loopt weer to nigh, en zoeckt vast by den dooden
Zijn broeder, dien by mist, en al to trouw bemint,
En niet verlaten zal, 't en zy dat by hem vind,
1525 En levendigh of dood magh torssen op den rugge,
In 't uiterste gevaer. Daer sloopenze de brugghe.
Helaes1 wat gaet my aen? waer vinde ick mynen beer?
Arend,.
Och broeder, laetme los.
Gysbreght,
Hoe is 't?
A rend.
'k En kan niet meer.
Bade loch.
Hoe is bet, Arend broer?
Vs. 1519. lijd last = is in gevaar.
Vs. 1528 'k En, W.: ick.
1) (naar buiten ziende.) (Door Gysbr. ondersteund binnenkomende.)
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Broer Peter.
Nu doe ons eenigh teecken.
Arend.
1530 Ik ben den adem quyt. Ick kan niet longer spreecken.
Wu hart bezwyckt door 't bloen. Ick heb mijn' plicht voldaen,
Mijn vaderlijcke stad ten ende voor gestaen,
Na dat ick had zo lang in ballinghschap gezworven.
Heer brooder, 'k neem verlof, en als ick ben gestorven
1535 Zoo von indienghe moet verlaeten deze plaets
Mijn lijck met u, op dat de wraecklust des soldaets
Het niet onteer, en gun het een gewijde stede.
Gedenck mijn ziel voor God, 6 priester, in uw bede,
Ick schey, ick zwijm, ick sterf. Mijn tijd is hier geweest.
1540 Och vrienden, bid voor my, 6' God, ontfang mijn' geest.
Broer Peter.
Hy is al dood, en heeft gena by God verworven.
Gysbreght.
Hy is met vollen roem in 't Harrenas gestorven.
i:ii volght zijn' broeder Ot in 't hemelsch vaderland,
En triomfeert by God.
Bade loch.
Ghy mist uw rechte hand.
Vluchtelingen.
1545 Nu zal hy zich voortaen ten uitval niet beledigen,
Nog 't Vrelandsch slot noch dit met zulck een' moed ver[dedigen,
Vs. 1534. verlof:::..- afscheid, eig. verlof om te vertrekken. Vs. 1545.
beledigen = MI: onledig houden, bezig houden. Vs 1546. 't Vrelandsch,
xtot = hot slot te Vreeland heeft Arend voor Gysbreght verdedigd
tegen den Bisschop, en den Graaf van Holland, na welks overgave hy
gevangen naar Zeeland is gevoerd tot 1285.
Vs. HAL al dood, W.: bereght. Vs. 1542. vollen roem, W.: krijghsmans etre.
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Noch 't Amsterdamsche Recht beschutten met zijn zwaerd,
En draeven voor het heir op eenigh brieschend paerd,
Om prijs en eer in 't stof door zweet en bloed to winnen.
Gysbreght.
1550 Men treck het lichaem uit, men draegh den doode binnen.
DE

HEER VAN VOOREN MET DEN TROMPETTER.
OYSBREGHT VAN AEMSTEL.

`,Vooren.]
Myn Heer, uw ongeluck is ons van harte leet.
Wy staen voor deze graft tot storremen gereed.
't Waer tyd en meer dan tyd, dat ghy a kort beraede,
En gaeft het huis voort op, met hope van genade.
1555 En schutte d'ongena. Ick eisch in 's Graeven naem,
En dat door Egmonds last.
Gysbreght.
Ghy eischt dat ick 't my schaem.
'k En schey'er zoo niet af, als met myn eigen leven,
En eer ick sterref zal noch menigh met my sneven.
Vooren.
Is 't were dat een held zich zelf verreuckeloos ?
Gysbreght.
1560 Men hood de plaets op hoop.
Vooren.
Hier is geen hoop altoos.
Vs. 1550. Men treck ... uit — men ontdoe het van zijn wapenrusting.
Vs. 1556. Ghy eischt dat ick 't my schaem = gij doet zulke eischen, dat
ik mij moot schamen. Vs. 1560. altoos --= in alien gevalle, voorzeker.
Vs. 1548. eenigh, W.: een luid. Vs. 153i En dat door, W .: Door
vettheer. Vs. 1557. 'k En, W.: Ick.
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Met houden is hier niet met allen uyt te rechten.
Gysbreght.
Dat maghmen dan bezien. Wy zullen'er om vechten.
V oore n.
't Was vecbtens tijd, aleer de vyand uwe stad,
De poorten en de vest noch heel vermeestert had :
1565 Doen alle klocken brand en moord en onraed klepten,
En burger en soldaet om 't zeerst bun handen repten :
Nu die verweldiglit zijn, het Raedhuis afgebrand,
En wet in 't harnas blonck, gesneuvelt en vermant,
Is 't al vergeefs het slot en overschot verdaedight.
1570 Bera u kort, ghy wordt noch mooglijck begenadight.
Gysbreght.
't Is mijn gewoonte niet te bidden om gena.
Vooren.
't Is wijsheid datmen zich zomwijl te buiten ga,
En zijn gewoonte staeck, en stel 't gevaer voor oogen.
Zy kiezen 't best van twee, die beter niet en mogen.
Gysbreght.
1575 'k Verwacht een uitkomst dan, en geef het op aen God.
V oor en.
Wat uitkomst wachtge toch ? ghy zult terstond dit slot
Van alle kanten zien beladdren en bespringen.
Gysbreght.
Men zalme van het Y zoo lichtelijk niet dwingen.
Ick heb noch hier en daer veel vrienden op myn hand.
Vs. 1572 te buiten ga = buiten sun gewoonte ga. Vs. 1574. mogen
=.- kunnen.
Vs. 1563. aleer, W.: eer noch. Vs. 1564. noch heel, W.: geheel. Vs.
1570. noch mooghlijok, W.: misschien noch. Vs. 1572. zomwtjt, W.:

uit foot. Vs. 1579, hier en daer, W.: over at.
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1580 Myn toeverlaet, naest God, dat is de waterkant.
Vooren.
Geloofme, 'k zoeck u niet met woorden te versaegen,
Ghy zult het van dien kant zoo heerlijck op zien dagen,
Met schuyten zonder tat, eer u de zon beschijn.
Wat riemen voert of zeil heeft d'admirael Persijn
1585 Beslaegen in zijn' dienst bij Vries en Waterlanderen.
Al i t omgelegen volck ruckt haestigh by malkanderen,
En treckt vast op den brand van kerck en toorens aen.
Hoe is het mogelyck die maght te wederstaen,
Met zoo een hand vol volx, dat door de nederlaegen
1590 Der versch vernielde stad vol schrix is en verslaegen?
Ghy vielt, 't is waer, van 't slot op uwen vyand uit :
Wat holp 't ? men dreef u in. Ghy waert zoo kort gestuit,
En keerde op uwen burgh met roo bebloede koppen,
Van vreeze datmen u den toegang toe moght stoppen.
Gysbreght.
1595 'k Ontfing geen leedt, alleen mijn boezem zagh bemorst
Van bloed, vermits een kay, geslingert langs myn Borst,
Het vel had afgeschuurt, en effen 't vleesch gewreven.
Geen angst en dreef ons meer dan wy ons zelven dreven.
Vooren.
Daer niet gewonnen word is 't ydel datmen strijd.
Gysbreght.
1600 Een krijghsman wint genoegh, al wint by niet dan tijd.
Voore n.
't Was raedzaemst by verdragh, en niet uit nood gegeven.
Vs.1580.waterkant=waterland, streek aan de overzij van Amsterdam.
Vs. 1681. versagen = vrees aanjagen. Vs. 1582. heerlijck = schitterend,
machtig. Vs. 1584. d'admirael Persijn = Jan Persijn. Vs. 1592. icon=
spoedig.
Vs. 1580. dat is de, W.: is Y en. Vs. 1693. Geen angst en dreef,
W.: Geen dootschrick dreef.
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Gysbreg h t.
Myn moeder leerde my, dat ick geen raed zou levee
Met vyanden, waer van men 't argste moet vermoen.
Myn Neer, ick heb uw' raed voor dees tijd niet van doen.
Vooren.
1605 Myn meesters harte treckt na alle braeve helden,
Die voor hun eere en erf zich vroom ter weere stelden.
d'Onmaetigheid van wraeck, gepleeght na Veizens dood,
En heeft hy noit bestemt, nog yemants schuld vergroot.
lck ken hem als my zelf : hy mint u in 't byzonder.
Gysbreght.
1610 Hy mint my, als het blijckt, en keert het bovenste onder.
Hy mint my averechts. Zijn liefde staet ons dier.
Wie heeft de stad vernielt, verwoest met zwaerd en vier,
En al den nacht gewoed, als wild en uytgelaeten ?
Wie stopt den Aemstel toe met dooden ? wie de straeten ?
1615 Waer zietmen niet de viam van dien gestighten brand?
Wat grafsteé, wat autaer, wat kerck heeft 's roovers hand
Verschoont? wat heilighdom, kapellen, kloosters, nonnen
Zijn van die klaeuwen niet geschandvleckt en geschonnen ?
Op dat ick niet en rep, hoe gruwlijck de soldaet
1620 Na'et schennen martlen durf den godgewijden staet
Daer al de volgende eeuw met laster van zal spreecken,
En dat Gods streng gerecht to zyner tijd wil wreecken.
Vooren.
Dit, leider ! was een nacht vol ramps vol ongevals :
Vs. 1602. 211ijn moeder, zie vs. 1727 ; reed
raadplegen. Vs.
1620. godgewijden start = geestelijken
denk b.v. aan G ozewijn
en Klaeris. Vs. 1621 al = geheel ; taster = schande, afkeurin g. Vs.
1622. wit = zai. Vs. 1623. leider
helaas. Vs. 1668. bestemt= goedgekeurd, er zijn stem aan gegeven.
Vs. 1608. En heeft Itij, W.: Heefl Egmont.
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Maer &Amen d' overste p wil schuiven op den hals
1625 Al wat'er is misdaen by krijgslien zonder orden,
En die door geen gezagh in toom gehouden worden,
By die gelegenheid; dat lijd de reden niet,
Noch leert d'ervaerenheid, en is wel meer geschied;
Byzonder daer het hart van wraecklust was bezeten.
1630 Wie keert een' dollen leeuw, na'et breecken van zijn keten?
Hy volght zijn' wreeden aerd, en vlieght met eenen loop,
En grabbelt blindeling den reedsten uit den hoop.
Wanneer 't verbolgen zwaerd eens raeckt uit 's krijghsmans
[scheede,
Het keert'er langsaem in, en acht gebod noch bede,
1635 Ziet vorst nog veldheer aen. Het zwaerd, geterght van wraeck
En gramschap, vind in 't bloed des vyands zoeten smaeck.
De duisternis des nachts maeckt alle ding ook gruwelijck:
Dan schijnt het, watmen daeghs zich schaemen zou, min
[schuwelijck;
In dees bloed dronckenschap, en blinde en dartle lust,
1640 Die tot een vonxken toe ai 't licht van reden bluscht,
Van tamme menschen maeckt onredelijcke dieren.
Men moet, men wil of niet, dan 't heir den teugel vieren.
Myn meester, doen by eerst voor uwe vesten quam,
Wou wet bemaghtigen den muur van Amsterdam,
1645 Maer dien tot in den grond zoo schendigh te verdelgen
Was noit zijn wit, en 't valt hem bitter te verzwelgen:
Hoewel het krijghsrecht hem verschoont ; hij verreght niet
Het uiterst van zijn recht, en straft noch met verdriet:
Is tot verzachting en verschooning meer genegen,
Vs. 1628. en is wet meer geschied, gewrongen : dat (4e nmv.) wordt
hier als onderwerp genomen. Vs. 1632. grabbelt grijpt; den reedsi en
:-- die het eerst bij de hand was, den eersten den besten. Vs. 163:3.
schuwelijck = to schuwen.
Vs. 1624. d'oversten, W.: oiersten. Vs 1683, eens raeckt. W.: geraeckt. Vs. 1641. maeckt, W.: schept. Vs. 1645. dien tot in den grunt,
W.: in den gront de stadt.
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1650 Dan al te stijf te staen op 't punt van zynen degen,
Verschoon uw leven doch, en gun dees eere aan my.
Gysbreght.
Ick ben met eenen dood voor al mijn leven vry.
Vertreck, en wacht u mij meer tijdingen te brengen.
'k Getroost my al wat God u toelaet te gehengen.
WSBREGHT VAN AEMSTEL. BADELOCH. BROER PETER. VLUGHTELINGEN. ADELOUND. VEENERICK. BODE. RAFAEL.

[Gysbreght.]"
1655 Wy gaven Vooren kort en duidelijck bescheed.
Ghy hoort, hoe 't krijghsvolck staet tot storremeu gereeft:
Waerom het noodigh wa.er, aleer zy 't huis besluiten
Van achter met een vloot van schepen en van schuiten,
My van onnut gezin, en die geen weer en bien,
1660 t'Ontslaen, en met de bloem der mannen te voorzien,
Die maghtich zy 't geweld des vyands of te keeren,
Het welck ons koomt aen boord met storrembrugh en leeren.
Mijn Haste, &eeft u scheep, al is het scheyden pijn,
't Is noodigh. Peter zelf die zal uw leidsman zijn,
1665 En dit gevluchte volck en u en uwe kinderen
Vervoeren na een plaets, daer niemandt u kan hinderen.
Getroost u daer een wijl te wachten, tot dat God
Ons weer te zaemen breng, en gun een beter lot.
Badeloch.
Helaes, wat ga ick aen? wat koomt my weder over ?
1670 Waer zendghe my ? mijn lief, Persijn den grooten roover
Vs. 1655. bescheed = bescheid, antwoord, eig. uitspraak. Het woord
kort is hier min juist, als men het vorige tooneel nagaat. Vs. 1632.
ladders. Vs. 1669. wat ga ick aen? = wat begin ik ?
leeren
Vs. 1656. 't krijghsvolck staet tot st. gereed, W.: 't oortognsvolck
tot st. staet gereet. Vs. 1657. aleer zy, W.: eer zy dit. Vs 1659. geen
weer en, W.: geen nootweer.. Vs. 1661. zy, W.: is. Vs. 1664. zelf die
zal uw, W.: zat uw trouwe.
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Uw' vyand in den mond, die op ons vlamt en loert
Uit Zwaenenburgh,'daer hy des graeven vlagge voert ?
't Verdriet hem zulck een slot en vasten burgh to derven,
Die ongerechte gift. Uw zaed, uw wettige erven
1675 Te blusschen in haer bloed, is al zijn wensch en wit,
Op dat hy onverlet voiharde in 't nieuw bezit.
Broer Peter.
Mevrouw, zijt wel getroost, ick zal u zelf geleiden.
Gysbreght.
'k Neem oorlof met een' kus.
Badeloch.
'k En zal van 't huis niet scheiden
Noch scheep gaen zonder u, myn peer, myn waerde man.
Gysbreght.
1680 Ick volgh u eer ghy 't weet.
Badeloch.
Daer weetghe luttel van.
Gysbreght.
De stroom is wiiid genoegh, al stoptmen deze haven,
Een schuit ontglipt het licht
Badeloch.
Men zal u hier begraven
Bestulpen onder 't puyn. Ick zie dit huys in brand.
Broer Peter.
d'Onsterfelijcke God heeft alles in zijn hand.
Vs. 1674. ongerechte gift = die tegen recht vergeven is. Vs. 1675.
blusschen = smoren. Vs. 1678. oortof = afscheid. Vs. 1683. Bestulpen
= overstelpen met.
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Badeloch.
1685 Och of de goede God zich mijner wou erbarmen.
Broer Peter.
Mevrouw, betrouw op hem, by kan ons wel bescharmcn,
En voert zijn eigendom door water/ vier en vlam.
Badeloch.
Gelijck de brand getuight van 't gloeiende Amsterdam.
't

Broer Peter.
Is zijn gehengenis, wie durf zich doer in mengen ?

Badeloch.
1690 Wanneer ons lead geschied, dan zal by 't oock gehengen.
Gysbreght.
tlijn lieve gemaelin, ghy stelt u 't zwaerste voor.
Broer Peter.
Uw droefheid hood geen maet, 't benevelt brein'geen spoor.
Nu vollegh

Vlughtelingen.
raed, mevrouw, en laet u doch gezeggen.

Adelgund.
Och moeder lief, wat raedt? zy komen 't huis beleggen.
1695 Bewaer mijn reinigheid, mijn' maeghdelijcken staet.
Badeloch.
Och dochter, moeders troost is krancke toeveriaet.
De klockhen deckt vergeefs het zidderende kiecken.
Vs. 1689. gehengenis = toelating. Vs 1690. Lees: 6Ork. Vs. 1693.1net
u duce gezeggen = luister toch naar reden Vs. 1694. beleggen belegeren. Vs. 1696 kranckt = slechte, zwakke.
Vs. 1685. miiner, W.: rnijne&
VONDEL, Gysbrecht.
8
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Voor den doortrapten vos met schaduw van heer wiecten :
Hy grijptze beide, en stroll de pluymen in den wind,
1700 En koelt zijn' lust, en ruckt de moeder van het kind.
Gysbreght.
Zult ghy dan oirzaeck zijn dat beide uw kinders sneven?
Badeloch.
Ick zou om eenen man wel bey mijn kinders geven.
Gysbreght.
Beweeght uw kroost u niet, dit iongsken kleen en Leer?
Badeloch.
N; -. "tel, maer mijn man beweeghtme noch al meer.
Veenerick.
1705 Wat schreitghe moeder lief ? zijt ghy bedroeft om vader ?
Badeloch.
Om Vader schrey ick, kind, en u en ons te gader.
Gysbreght.
Uw moeder kcert zich niet aen u noch uwe smart.
Badeloch.
Met smarte baerde ick 't kind, en droegh het onder 't hart.
Mijn man is 't harte zelf. 'k Heb zonder hem geen leven.
1710 'k Zal u, om lief noch leed, bezwycken noch begeven.
'k Beloofde u hou en trouw te blijven tot de flood.
Gysbreght.
't Is oock getrouwigheid, wanneer men scheid uit nood.
Broer Peter.
Men scheid om beters wil, om weder te verzaemen.
Vs. 1710. bezwijeken = verlaten : nu nog dialectisch : hij bezweek
de deur niet.
Vs, 1693. Vow' del:, W.: Vour een.
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Badeloch.
Indien ick van hem schey, wy komen nimmer t'zamen.
Broer Peter.
1715 Ghy scheide menighmael, en zaeght hem weer gezond.
Badeloch.
'k En scheide noit, daer 't zoo bedroefd geschapen stood.
3roer Peter.
De weerhaen van de kans zeer lichtelyk kan keeren.
Badeloch.
't Verkeerde noit zoo snel, of 't was om my te deeren.
Broer Peter.
't Was best de kinders dan in zekerheid gebrogt.
Badeloch.
1720 't Was best, en hielme niet de band des echts verknocht.
Broer Peter.
Een vrouw gedyt tot last : zy weet niet uit te rechten.
Badeloch.
Besteltme slechts een zwaerd, ick ben bereid te vechten,
Te sterven aen de zy van mynen vromen man.
Gysbreght.
Ghy hebt een vrouwen hart.
Badeloch.
Neem eens de proef daer van.
1725 Heldinnen stonden eer als onbeweeghde posten.
Vs. 1716. daer = terwijl Vs. 1721. gedijt = wordt, strekt ; niet =
niets. Vs. 1722. Besteltme = verschaf me. Vs. 1725. onbeweeghde =
onbewogen, onwrikbare.
Vs. 1716. zeer lichteltik k. k., W.; kan lichtelijek verkeeren
8*
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De faem van vrouwen roemt die stad en volck verlosten.
Uw moeder Baerte toont hoe veel een vrouw vermagh,
Wanneer zy Ysselstein verdedigt jaer en dagh.
Bode.
Ick waerschuw u, mijn heer, eerwe overrompelt worden.
1730 De triomfeerder stelt zijn vendels in slaghorden,
En d'eer van d'eersten storm verguntmen aen den Vries,
Die groote reedschap maekt : ons dient geen tijdverlies,
Men voert de storinbrugh aen : men steeckt'er de trompetten.
't Is over tijd den muur en torens to bezetten.
Gysbreght.
1735 Al law genoegh gemart : voort, voort, de nood die prest.
Gehoorzaem uwen heer, en kus hem eens voor 't lest.
Badeloch,
Zeer gaerne, braeve held, vergunme slechts een bede,
En nick, het is myn wil, dit lemmer uit der scheede,
En stoot het door dees borst, en doop het in dit bloed.
1740 't Is beter dat ghy 't zelf dan Vries of Kermer doet,
Ads k u beb den geest zien geven door uw wonden,
Myn zoontje zonder hoofd, myn dochterken geschonden,
En hoor al 't huis vervult met brand met moordgeschreeuw :
Zoo sterf ick noch uw vrouw, geen kinderlooze weeuw ;
1745 Zoo magh myn kind of ghy noch bey dees oogen luycken,
Nadien ick 's levens Licht niet langer kan gebruicken.
Gysbreght.
0 gruwel, Badeloch, ben ick van zulck een' aerd,
Vs. 1726. Lees: De faam roemt (spreekt roemvol) van vrouwen, die
enz. Vs. 1732. Die groote reedschap maeckt = die groote toebereidselen m;iakt. Vs. 1734. 't Is over tijd = 't is meer dan tijd. Vs. 1746,
gebruicken = genieten.
Vs. 1731. van d'eersten storm, W.: des eersten storms. Vs. 173b.
voort, voort,
die, W.: dewijl d. n. u.' Vs. 1746. kan, W.: mass.
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pat ick een vrouw, en noch myn eige, met myn zwaerd,
Zöo eerelijck voor haer, voor kinderen en magen,
1750 En doze goe gemeent, mijn leven lang gedraegen,
Vermoorden zou, gelijck een gruwelick tyran?
Zoo ben ick langer niet uw bedgenoot, uw man.
Zoo debt ghy onbekent dus lange my versleten,
En ick myn Christendom verzaeckt myn' plicht vergeten.
1755 Hoe laetghe zulcic een woord uw' kuischen mond ontgaen?
Of wiltghe, dat ick u altzaemen zal verraen,
En my aen uwe dood en schennis schuldigh maecken?
't Is tied om weer to biO. De vyanden genaecken.
rrel godloos basterdzaed, beweeght door geen misbaer,
1760 Dat onze nicht Klaeris van Velzen, voor 't autaer
En 't kruisbeeld in 't gezicht haers bruidegoms, verkrachte,
En trappelde op den buick, en om den doodsnick lachte,
Zal daetlijck dezen burgh verovren al verwoed.
Ick zal myn vrouw, myn zaed, zien in malkanders bloed
1765 Versticken, Haemstee zal 't in eenen beker schincken,
En dat, zoo laeuw ale 't is, den vader op doen drincken:
Op dat d'ontruste geest doorwaer het ingewand,
En pynigh voor zijn dood het los en vlot verstand. [pen?
Waer zijtghe dienaers? waer myn lijiwacht? waer myn knae1770 Brengt herwaert myn geweer. Op mannen, wapen, wapen.
Vs 1749. eerelijck = eervol, met eere gedragen. Vs, 1753. versleten=
met mij omgegaan, met mij geleefd. eigenlijk mij opgesleten, vgl. een
pak verslijten. Zie aant. 11. Vs. 1758. weer =tegenweer. Vs. 1759. beweeght = bewogen. Vs. 1769. De laatste regelen doen zien, hoe Gysbr.
door de gedachte aan 't lot dat Badeloch mogelijk wacht, als t ware in
een vlaag van waanzinnige woede ger aakt. Olt brengt Badeloch tot inkeer, en zij gehoorzaamt aan zijn wil, gelijk een Christenvrou% past,
zeer juist is in verhand hierinede het gebruik van het woord ,,vader"
tegen haar man; haar „bruidegom" wilde zij ondanks alles niet verlaten, en zij wilde in den drang der liefde zelfs den dood trotseeren:
nu ziet zij den waren stand van zaken in het verstand herneemt zijn
recht, en zij volgt den wijzen raad, dien Gysbr. gaf: Gysbr., het
hoofd des huisgezins, de ,vader'' harer kinderen.
V s.1762. den buick, W.: het hay t. Vs. 1763. verovren al, W.: veroveren.
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Het is de jongste dagh, en met dit huffs gedaen.
Noch zal het wraeckeloos zoo niet te gronde gaen:
Daer meet een groot getal met ons ten hemel vaeren.
Koomt volgme, daerwe flus in 't harnas bezigh waren,
1775 In 't midden van den moord. 'k Gevoel een nieuwe kracht.
Bad e loch.
Waer wiltghe heen ? U zelf verdrincken in de gracht ?
De brugge brand vast af. Of hebtghe voor te sterven,
Zoo neem ons t'zaemen me8 ; hier zijn uw wettige erven,
De huwbaere Adelgund, d'onnoosle Veenerick.
1780 Mijn hairen staen te bergh ; myn harte klopt van schrick.
Och vader, 't is mijn schuld, en weest zoo niet verbolgen.
Bedaer wat. Ick ga scheep. Ick zal den Deken volgen.
Te water en te land ; by voerme waer 't hem lust,
Of na den wilden Yr, of aen de Noordsche kust,
1785 Nu vrees ick geen gevaer, noch geen uytheemsche stranden.
Ick neem verlof. Ick ga : ick kus voor 't lest uw handen.
'k Gehoorzaem u, gelijck een Christe vrouwe past.
Ick schrey eri klaegh vergeefs. Och mannen, houd hem vast.
Vlughtelingen. 1
Mijn heer, erbarrem u, om uw bedruckte vrouwe:
1790 Zij luistert na uw' raed. gy zwijmt, zy sterft van rouwe.
Adelgund.
Och vader, moeder sterft. Wat leider gaet my aen ?
Vlughtelingen.
't En zy ghy u bedaert, het is met haer gedaen.
Vs. 1775. moord = slachting. Vs.178t. wilden Yr: een soort schrikbeeld, alsof we nu zouden zeggen: naar SiberiS; Terland was toen nog
zeer weinig bekend, en ook zeer achtPrlijk.
1) Viugh'elingen (die met Gysbr. op 't slot zijn gekomen, vs.
1391-92), W.: Rep van Edelingen.
Vs.1777. brugge, W.: slotbrug. Vs. 1780. mijn harte klopt, W.: hoe
klopt mijn hart. Vs. 1781. en weest, W.: och, zijt. Vs.1789. erbarrem u,
W ontferm u Loch. Vs. 1792. u, W.: wat
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Broer Peter.
Om Gods wil, Beef gehoor. Ghy ziet hoe zy u minnen.
Gysbreght.
Wat razery is dit! wat onverzetbre zinnen I
1795 Men recht met jammeren noch jancken hier niet uit;
De traenen doen 't hem niet. De wreedheid word gestuit
Met dapperheid en moed. Waer laet ghy u vervoeren I
Al 't kermen is onnut: men moet de handen roeren.
Scheep, scheep. Nu zijt getroost, mijn lief de tijd is kort.
Badeloch.
1800 Voor 't scheiden, laetrile toe dat ick mijn bede stort.
Broer Peter, bid voor my, dat God dees arme schaere
Door zynen engel stuure, en mijnen heer bewaere.
Broer Peter.
Ghy die der vromen schild en wisse toevlught zijt,
En van den hemel of den jammerlijcken strijd
1805 Der menschen gade slaet, en ziet de steden dalen,
En wentelen, en zet de heerschappyen paelen ;
Erbarm u over dit bedruckt belegert slot ;
Bescherm 't rechtvaerdigh hoofd, en bergh het overschot
Der uitgeroeide stad, genoodzaeckt door de baeren
1810 In lane ballingschap, op Gods gena, to varen.
Ghy hebt het huisgezin van Noah wel behoed,
Dat op de baeren dreef en hoogen watervloed;
Doen 't water ymmer wies, tot daer de starren bloncken ;
Doen 't hen- elhoogh geberghte en alle spitzen zoncken,
1815 En al de wereldt lagh in eerie baere zee
Gedompelt over 't hoofd, en kende strand noch ree.
Ghy trooste door de duff die overbleve zielen.
d'Olijftack zey haer aen, hoe alle watren vielen.
Vertroost ons desgelijcx in droeve ballingschap.
1820 Ghy weet daer van de maet, en kent den lesten stap.
Vs. 1795. jancken
huilen.
lesten stap = eindpaal.
Vs. 1801. my, W.; on

Vs. 1802.

stuure

geleide. Vs. 1820
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Uw geest die blaeze in 't zeil: uwe heilige engel stiere
Het roer, en zette ons op, daer elck u vrolijck viere.
Ral a6 1.
0 Gysbreght, zet getroost uw schouders onder 't kruis
U opgeleit van God. 't Is al vergeefs dit huffs
1826 Verdaedight hadden wy 't in ons behoed genomen,
't En waer met Amsterdam zoo verre noit gekomen :
Dus wederstreef niet meer uwe trouwe gemaelin..
Verlaet uw wettigh erf, en quel u nergens in.
Al leit de stad verwoest; en wil daer van niet yzen:
1830
zal met grooter glans uit asch en stof verrijzen.:
Want d'opperste beleit zijn zaecken wonderbaer.
De Hollandsche gemeent zal, eer drie honderd jaer
Verloopen, zich met maght van bondgenooten stercken,
En schoppen 't Roomsch autaer met kracht uit alle kercken,
1835 Verklaeren 't graeflijck hoofd vervallen van zijn Recht,
En heerschen staetsgewijs het welck een bits gevecht,
En endeloozen krijgh en onweer zal verwecken,
Dat zich gansch Christenrijck to bloedigh aen wil trecken.
In 't midden van den twist, en 't woeden nimmer moe,
1840 Verheft uw stad haer kroon tot aen den hemel toe,
En gaet door vier en ys een andre weereld vinden,
En dondert met geschut op alle vier de winden.
Uw afkomst midlerwij1 en zal niet onder gaen,
Maer eeuwigh adelijck en eerelijck bestaen,
1845 Op sloten en in steel], en loffelijck regeeren,
En Aemstels oude naem en zal geen' roem ontbeeren
Vs. 1822. en ;eta ons op = en zette ons op eene plaats aan wal; viere
= eere. Vs. 1828. quel u n. in = nu over. Vs. 1836. staetsgewys =

ale zelf de Staat, dus zonder Heer. Vs. 1338. gansc,t = nu: het
g. Chr.; dit ziet op den bOjar. oorlog. die den anderen Staten, ook in
den tijd, dat hij niet samenviel met den 3Ujar oorlor, belangstelling
inboezemde, en ze meermaien tot werkdadigo medewerking opwekte.
Vs. 1t46. Deze regeis bevatten waarheid; de twee hoofdtakken van zijn
geslacht
het Huis Heeckeren tot Nettelhorst, en het vorstelijk
Huis van Salm - Anhalt Vie v. SPAM Hist. der Heeren v. A. § 36-38.)
Vs. 1846. cn zal 9eere roon, W.: zal geenen
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Als uw naemhafte stad haer' Schouwburgh open doet,
n voeit o 't hoogh tooneel uw daeden te gemoet
pen flurgemeesteren, en driemael twael[e]f Raeden,
1850 Gezeten op uw' schdd, van kruissen overlaeden,
Dus geeft u haestigh scheep : is tijd, want zonder God
En onze huip, 't. was omgekomen met dit slot.
Ick zal u met een' mist en dicken nevel deckers,
En voorgaen met mijn' glans, en 't volck een leidstar strecken,
1855 In 't midden van den stroom, schep moed, en wanhoop niet,
Maer volgh gehoorzaem na het geen u God gebied.
Zijn wil is, dat ghy treckt na'et vette land van Pruissen,
Daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom koomt
[ruisschen,
Die d'oevers rijck van vrucht genoeghelijck bespoelt.
1860 Verhou u daer, en wacht tot dat de wraeck verkoelt.
Ghy zult in dit gewest een stad, Nieuw-Holland, bouwen,
n in gezonde lucht, en weelige landouwen,
Vergeten al uw' leed, en overbrogten druck ;
Waer door uw naezaet klimt de bergh op van 't geluck.
Broer Peter.
1865 Zilt ghy dat Rafael ? Zijt, ghy dat zelf, die beyde
Tobias en zyn bruid zoo veiligh t'huis geieide ?
Of liever die gezant des hemels, die zoo klaer
Vs. 1850. uw schild = het wapen v. Amsterdam zou dus ontleend
zijn aan dat der Amstels. Uit J. TER Gamy, Geschied. v. Amst. I, 799,
blijkt dit onwaar; overladen = beladen; nog ale heraldische term.
Vs. 1867. Pnassen; over Gysbreghts verder lot zie aant. 8. Vs. 1860.
Verhou u daer = houd u daar op, verblijf daar. Vs. 1866. Tobias, zie
Tobias 1II. 25. (Apocr. Boeken).
Vs. 1854. en 't volck, W.: den volcke. Vs. 1864. Hier volgt in W
Valt u 't verwoesten der Godtsdienstigheit te tastigh,
Volhardt by 't out retool en Godts altaer stantvastigh
Op 't spoor der ouderen, u moedtgh voorgetredn.
Soo draeft men reght naer Gudt, door alle starren heen.
Zie Inleiding blz. XXII.
Vs 1867. dte re:ant, W,: d'afgerant.
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Voor Moses trock, gelijck een vierige pilaer ?
Of die den vromen Loth noch berghde, eer 't vier van boven
1870 De steden stack in brand ? of die den gloenden oven
Verkoelde, en brogt'er gaef drie jongelingen uit ?
Wy volgen op u[w] licht. Wy zien 't is Gods besluit.
Gysibreght.
Nu buigh ick my voor God, mijn lief, myn uitverkoren :
Nu weiger ick geensins na uwen reed to hooren,
1875 En legh hier 't harnas af. Hier baet geen tegenweer
Nu Godt dit huis verlaet, en geld or zwaerd noch speer.
Al if volck ga voor, dan 't lyck, en niemandt hoof to vreezen
Ick zelf met myn gezin zal d'allerleste wezen.
Broer Peter, 'k bid u, tast dit heiligh kruisbeeld aen,
1880 Dat voor myn oudren lang heeft op 't autaer gestaen,
En my is aenge-erft. Ick storte in tyd van vrede
En oorloogh menigmael hier voor myn vierge bede,
Zoo wel des nachts als daeghs. Hoort mannen, hoort na my.
Wanneermen uit den stroom en Pampus raeckt voorby,
1885 Zoo doet ter slincke hand in zee zich op wat weiland,
Dat Marcken heet van ouds, een laegh en visschers eiland,
Het weick een klooster draeght genoemd Mariengaerd.
Een rijcke en oude abdy: wy zullen derrewaert
Ons spoen, voor wind voor stroom, met riemen en met
[zeilen,
1890 En daer de vloot voorzien, en voorraed ommedeilen,
En leven wijder raed. Gaet scheep, in die gestalt,
Gelijck ik heb belast.
Vs. 1963. Mozes, zie Ex. XXXII. 34 en Num. IX. 15-23. Vs. 1819.
Loth, zie Gen. XIX. Vs. 1b71. jongelingen, zie Dan. III. Vs. 1877.
't lijck, nml. v. Arent v. A. Vs. 1879, tast aen = vat aan; het kruisbeeld ging als reliquie en herinnering aan vroeger geluk mede ; is
een tegenhanger van de Penaten of huisgoden, Aen. II. 717. Vs 1891
leven taper raed
en verder raadplegen; gestalt
volgorde.
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Vlughtelingen.
Hetaas t hoe bitter valt
Het scheiden van zijn land, daer alles loopt verloren I
Broer Peter.
De Rade tot zijn land is yeder aengeboren.
Badeloch.
1895 Verdelgde stad, wy gaen, en komen nimmer weer.
Gysbreght.
Vaer wel, myn Aemsterland: verwacht een' andren beer.

U 1 T.

Vs. 1896. een andren heer, nml. Gwy van Henegouwen,bioeder van
Jan Il. Om de hulp van den Hollandschen graaf. Jan Il's zoon, to
koopen, stond hij later, als Bisschop van Utrecht, Amsterdam en omgoving weder af.

AANTEEKENINGEN.
1.
Spreeckende Personagien.
GYSBREGHT VAN AEMSTEL. ZOOMS

Jacob van Lennep in zijne

Historische Toelichtingen op het Treurspel mededeelt 1, is de

stof ontleend aan een verhaal van den Kroniekschrijver BEKA 2,
overeenstemmende met de overlevering, en inhoudende, dat
Gijsbrecht na den dood van Graaf Jan I van Holland te Amsterdam teruggekeerd is, de stad versterkt heeft, maar door
Haarlemmers en Waterlanders verdreven is, waarna doze de
bruggen en sterkten verbrand zouden hebben. WAGENAAR in
zijne Beschrijving van Amsterdam en SPAEN in zijne Bistorie
der Heeren van Amsiel, van Usselstein en van Mijndenkomen

tegen dit verhaal op. De persoon, die in 1304 in Amsterdam
was, blijkt te zijn geweest Jan, zoon van Gijsbrecht, en wer
onderscheiden van den moordenaar van Floris V, doch om
zijns vaders deelnemen aan den toeleg ontzet van zijn vaderlijk goed. Gebruik makende van de moeilijkheden, waarin
Vlamingen en Zeenwen den Graaf brachten, en gesteund door
Utrecht, kwam hij binnen Amsterdam, waar hij met vreugde
schijnt ontvangen te zijn 3. Toen evenwel Witte van Haemstede
1)In: De Werken van Vondel in verband gcbracht met zijn lezen
en voorzien van verklaring en aanteekeningen, door Mr. J. v. LEN.
NEP Gebr. Binger te Amsterdam. 1857. Deel III. bl. b39.
2) Kroniek van + 1350.
3) Dit blijkt uit een brief van Willem, zoon van Graaf Jan II,
waarin hij om die reden den Amsterdammers een straf Wij
lezen er: „Wy Wlllaem oudste zoe s'grave van HennPg: van Hollant,
van Zeelant ende heel on van Vrieslant, waken kont alien Luden,
online dat die van Aemstelredamme die ghenen waren die Janne van
Aemstelle inhaelde, en die ghenen die dien grave Florence metten
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de Vlamingen halsoverkop uit Holland joeg, kon Amstel zich
in Amsterdam niet handhaven, en uit den beneden aangehaalden brief blijkt, dat de strijd voor de Haarlemmers, Kennemers
en Waterlanders niet gemakkelijk geweest was.
Vondel kon natuurlijk niet weten, wat eerst later bleek ; hij
volgde de tOen geldende lezing der geschiedenis. Wat den
leeftijd betreft, Vondel stelt Gijsbrecht voor als een man in de
kracht van zip leven, als vader van een huwbare dochter.
Terecht merkt van Lennep dat dit niet klopt met de mededeeling in het stuk gedaan, dat hij steunpilaar zou geweest
zijn van de regeering van den minderjarigen Floris V. In de
geschiedenis moot Gijsbrecht reeds veel ouder geweest zijn;
in den kroniek van een Ongenoemden Klerk (blz. 174) leest
men toch: „Gysbrecht want hy eon out simpel man was, wart
buitens lasts van zyn vrinden onthouden, zoe lange hy leefde."
Dat hij niet simpel van nature of karakter was, maar alleen
van ouderdom, ziet men duidelijk in WAGENAAR en SPAEN. Doch
Vondel schreef ook in navolging van zijn zegslui de daden
van Jan aan den vader toe, en moest dus den leeftijd anders
hand vermorrede, die wi ute die Landen veraworen hadde ende so
mode omme die broke en misdaet di si daeranejegens Eons] misdaen
hebben, so es ons seggen in den eersten, dat si haere brugge breecken
sullen End al haere vesten slechten, ende nu in manedage die naest
comet dat te beginnen en binnen viertiendage daer na.est coemende
al vuldaen, ende niemer moor brugge en vesten weeder te maekene,
het en sie bi ons en bie onsen goede Luden van onsen Landen, vort
soo ontsegge wi hen al hare vryheyden ende marcten die sy van ons
ende van onze voorvaders hebben, vort dat men dat grutjtgeld fd.i.
belasting op 't bier) dubbelen oft twievoudich daer geven sal . .
vort houden wy noch ane onse segghene also wi willen van al sulcker
broke also si misdaen hebben jegens ons, jegens onse porte van Harlem, jegens onse gude Luden van Kennemaerlant en van Waterlant,
ende jegens anderen onse goeden Luden so wie dat syn te verbeterene
na stonde en na ontstonden." WAGENAAR, Rese itrijvia.g v. Amsterdam.
Bijlage op I Deel, I Boek, Letter B. — v. MIERIS, Charterboek II. bl. 40.
De brief is gedagteekend Aalbrechtsberg, 24 Mei 1804.
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voorstellen. Trouwens als dichter had hij toch kunnen kiezen
den onhistorischen krachtigen man boven den historischen
grijsaard, die minder eigenaardig zou gepast hebben in dit
leader. Zulke onnauwkeurigheden zullen het publiek zeker niet
gehinderd hebben.
AREND VAN AEMSTEL. Deze was de tweede zoon van Gysbre& riT aan den moord van Floris V noch aan de verdediging van Amsterdam had hij aandeel, daar hij in 1291 stierf
(Zie VAN LENNEP. Vondel DL III. bl. 342 en SPAEN. Hist. v. h.
Buis v. Ysselstein § 1). Zijn geslacht bleef in aanzien, en zijn
kleinzoon huwde de nicht van Willem III.
In het treurspel worden nog genoemd:
PROOST WILLEM ; dit was de derde zoon hij was van 1267
tot 1291 Proost van St. Jan to Utrecht en stierf in 1292 en dus
voor de gebeurtenissen in Holland.
BROEDER OT; een vierde zoon Otto komt niet voor, volgens
SPAEN, wet een neef.
BAERTE ; moeder van Gysbreght. Volgens SIMON VAN LEEUWEN
was Gysbreghts vader in 1210 gehuwd met Bertrade, erfdochter
van Ysselstein. Dit bericht wordt echter door SPAEN „op geene
bewijzen steunende, niet volvaardig aangenomen". (Geschied.
H. v. A. § 13).
BADELOCH. De vrouw van Gysbreght is niet bekend: Vondel
noemt haar als eene van Woerden, waarschijnlijk daartoe gebracht door het feit, dat Gysbreghts zuster Badeloch heette,
en gehuwd was met Herman van Woerden, zoodat Gysbreght
en Herman toch zwagers waren.
Later (vs. 1146) noemt Vondel een zuster van Gysbreght:
KRISTIJN ; van haar en haar lot is niets bekend, en bovengenoemde Badeloch de eenige zuster, voor zoover men weet.
Vondel heeft deze persoon waarschijnlijk alleen ingevoegd om
aanleiding ite hebben tot het navolgen van de beschrijving van
het met Cassandra gebeurde door V ergilius.
ADELOUND en VEENERICK. Werkelijk zijn er twee kinderen
zooals reeds
van Gysbreght bekend, Jan en Elisabeth, doch
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gezegd is, die Jan moet de persoon zijn, dien Vondel als Gysbreght voorstelt, en Elisabeth was reeds in 1287 non te Utrecht.
Wil men in den Gysbreght van Vondel geheel den zoon van
Jan zien, dan moeten die kinderen dus ook Jan's kinderen
zijn. SPAEN kent van hem alleen een zoon Willem en een basterdzoon Gysbreght, geen dochter.
GO7XWYN VAN AEMSTEL. Deze persoon was volgens SPAEN
niet de oom, maar de zoon van den oudoom, dus de neef van
Gysbreght. In 1249 werd hij tot Bisschop van Utrecht gekozen,
doch kon zich niet handhaven tegen zijn tegencandidaat Hendrik van Vianden, die later, waarschijnlijk in 1252, voor goed
in den Bisschoppelijken zetel bevestigd werd. (SPAEN § 11).
KLAERIS VAN VELZEN. Orntrent deze persoon deelt van Lennep
(Vondel. Dl. bl. 343) het volgende mede Uit een brief van
1325, door COMMELIN in zijn Beschrgving van Amsterdam.
DL I. bl. 123, aangehaald, blijkt dat Graaf Willem III van Holland heeft gegeven, „Clarissen, Gheryts dochter van Velsen
thien pont Hollants 's jaers tote haeren lijve 1 alsoo verre als
si gienen Man en neemen ... ende waer datsaeke dat si eenen
Man name, soo sonde si deze voorseyde Rente quyt te wesen I"
Hieruit leidt hij of : dat er eene dochter van G. v. Velzen bestond, en wel met name Clarisse; dat zij blijkens het schenken
van een jaargeld in behoeftige omstandigheden verkeerde, en
dus blijkbaar leed door den haat van de tegenstanders (verbeurdverklaring der goederen); dat zij in 1304 dus niet is
omgekomen; dat zij, blijkens de clausule nog niet z66 oud
kon geweest zijn in 1325, dat ze in 1304 al abdis geweest
zou zijn. Hij maakt verder uit het noemen van geen der bloedverwanten op, dat zij eenig kind was, en veronderstelt,
dat zij in 1296 nog zeer Jong, door verdere betrekkingen is
geborgen en bij 't sterven van deze in benarde omstandigheden geraakt is.
Wat betreft het lot van haar moeder Vrouwe Machteld, dit
1)

=

Leven.
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ligt noch geheel in 't onzekere ; zeker is het, dat er al vroeg
een verhaai van in omloop was.
BROER PETER ; als deken, van de groote kerk van Amsterdam,
had hij recht op den titel van Heer, die hem in de uitgave van
1659 (W.) ook gegeven wordt.
WILLEM VAN EGMOND. Hij was een der ijverigste vervolgers
van 's Graven moordenaars.
DIEDRICK VAN HAERLEM. Evenzoo een historische persoon;
Drost van Muiden ; sneuvelde tegen de Vlamingen.
2.
Hier wil ik laten volgen al de aanmerkingen betreffende de wijze van voorstellen van Amsterdam en het slot
van Gysbreght.
Ten einde gelegenheid te hebben een en ander betreffende
den grooten omvang en de beteekenis van de stad te zeggen,
tevens om minder geschiedeniskundige personen niet in de
war te brengen, maar zeker ook om daardoor den val te rijker
te kunnen schilderen, neemt Vondel voor de schildering van
de stad niet de near alle veronderstellingen en nasporingen
waarschijnlijk kleine &Lad, die ternauwernood het recht had
dien naam te voeren, maar de koopstad, die reeds een uitgebreiden omvang had, op Wier wel en wee Europa het oog gericht hield.
Evenwel niet geheel en al. Bij de plaatsbeschrijvingen blijkt
hij gebruikt te hebben de oudste bekende kaart van Amsterdam, dat is de prachtige houtsneekaart van Cornelis Anthoniszoon, in 1544 uitgegeven en door TER Gam als supplement
bij zijn Geschiedenis van Amsterdam op nieuw in 't licht gebracht. Op die kaart komt natuurlijk het slot van Amstel niet
meer voor. „Het heeft gestaan aan den Nieuwen Dijk, omtrent
de Dirk-van-Hasseltsteeg, waar men in 1564 de grondslagen
van de torens gevonden heeft. Ook spreken verschillende vroegere beschrijvers van Amsterdam van oude dikke muren in
dien omtrek, en onder anderen van een oude steenen trap, wal
VESTEN.
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meer near de Vrouwesteeg been, in den grond gevonden. Zie
LE LONG. Reform. v. Amst. p. 109 volgg., wear men de verschillende berichten bijeen vindt" 1. Het blijkt echter o. a. uit
vs. 850, waar Gysbreght, op het slot zijnde, om de zaken te
overzien, even op den „Schreyers toren" klimt, dat Vondel in
dien toren eon deel van het oude slot zag, zoodat hij dit
plaatste aan de overzijde van den Amstel (oude zijde).
Wet de stad zelf aangaat, hier volgen, near de orde der verzen eenige opmerkingen, grootendeels aan Van Lenneps aanteekeningen ontleend.
Haereleznmerdijk (vs. 8), nu een straat, doch ook op de bovengenoem de kaart nog een weg buiten de stad.
Zwanenburgh (vs. 134). Hier wordt waarschijnlijk bedoeld bet
slot, door de heeren van Persijn tegenover Amsterdam in
Waterland gebouwd; dit was echter reeds voor 1213 geslecht
(v. LENNEP. Vondel III, 413).
Vondel stelt bet voor, of dit er nog stond.
Een andere plaats wordt waarschijnlijk bedoeld in vs. 486 ;
dit moet binnen Amsterdam liggen, en bier hebben wij dus
waarschijnlijk te denken aan den Zwanenburg of muurtoren,
waaraan de Zwanenburgwal zijn naam dankt. Zie v. LENNEP HI,
biz. 414-415. Uit dezen toren gaf Vosmeer een teeken met
licht (lantaarn of fakkel), wat Vondel noemt : vieren.
Kartuizerklooster (vs. 160, 451, 491, enz.) Dit bestond toen
nog niet; eerst een kleine eeuw later werd het gebouwd buiten de toenmalige Haarlemmerpoort.
Groot rondeel (vs. 364), waarschijnlijk de latere Haringpakkerstoren, nabij de oude Haarlemmerpoort.
Jan written Gevels (vs. 878); om den val en verwoesting der
stad te treffender te maken, spreekt Vondel van 't instorten
van een groot gebousv, op een wijze alsof het een snort paleis
was ; de huizen waren toen van hout, en ook nog veel later.
Het huis heeft echter werkelijk bestaan; althans in 1342 wordt
1) v. LENNEP.
VONDEL.

Vondel, Dl. III, bl. 30.

Gysbrecht.

9

104
in een handvest van Amsterdam gesproken van de hofstede
van Jan Witte. Zie v. LENNEP. Vondel. III, blz. 381.
Middeldam (vs. 1073), nu Vijgendam ; oorspronkelijk heette
hij Amestelledamme, of eenvoudig de Damme; later, toen het
aantal dammen toenam, de Middeldam.
hoofdkerk, ter eere v. Katrfin (vs. 1145), nu de Nieuwe Kerk,
welke in 1305 evenwel nog niet gebouwd was.
vrouwe koor (vs. 1148), lievroutve koor (vs. 1178). Unger
deelt op deze regels mede, dat de Lieve-Vrouwenkapel aan de
Zuidzijde der kerk stond en in 1488 gesticht werd door Meeus
Gerbrandszoon en Catrijn, zijn moeder.
stadhuis (vs. 1314, 1338); dit stond in Vondels tijd op den
Dam, loch verbrandde in 1652. In 1304 zal dit gebouw er
natuurlijk nog niet geweest zijn. Zie v. LENNEP III, bl. 401.
Doelebrugh (vs. 1379). Aldus genoemd naar de Kloveniersdoelen, in 1522 opgericht. De naam was in 1304 dus nog niet
mogelijk, en de brug zelf er ook nog niet.
Beurs (vs. 1507). VAN LENNEP zegt in HI, bl. 407: „De Amsterdamsche Beurs in 1304 !! — De eerste steen tot de Beurs is
gelegd den 29 Mei ..... 1608.. Voor dien tijd hielden de kooplieden Beurs in de open lucht op de Nieuwe Brug, en was 't wat
al te winderig dan liepen zij de Warmoesstraat in; soms bij
heel guur weer, in de 0. Z. Kapel, of wel in de Oude Kerk."
3.
Noch hield de wraeck geen stand, enz. (vs. 49).
Toen de moord op Graaf Floris bekend was, vereenigden
rich verscheiden edelen en steden om de moordenaars te vervolgen en den jongen graaf Jan T te steunen. Dat het geslacht
van Velzen werd uitgeroeid is niet waar, daar nog in 1325
zijne dochter leefde, en zelfs van den toenmaligen graaf een
jaargeld kreeg; wel had men besloten met de mannelijke nakomelingen van Gysbreght v. Amstel, van Herman v. Woerden
en van Gerard v: Veizen, tot in het 7de lid geen vrede te sluiten en hun aan lijf en goed alle mogeli.jke schade toe te bren-
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gen. Eenige van de heeren kwamen er goed af, en zelfs Gerard
van Velzen heeft, wat de overlevering ook vertelt, waarschijnlijk
het Leven er afgebracht, daar er in 1303 door Jan II met edelen
en steden een nieuw verbond werd aangegaan, dat zij de drie
bovengemelde moordenaars en hunne nakomelingen nooit zouden „starken in gheenre maniere" en dat zij ze „zouden helpen
houden met al hunne macht uyten lande."
Ook de voorstelling, dat bet geslacht van Amstel geheel gebukt ging onder den haat, is onjuist. Andere leden der famine
bleven in aanzien, en zelfs Jan, de zoon van Gysbreght, had
nog vele heerlijkheden in andere gewesten, en zelfs nog in
1316 leenrechten binnen Holland.
4.
MUn vadat heeft gestreekt een hoofd van Waterlanderen, enz.
(vs. 90-91).
Werkelijk had Gysbreghts vader zich, toen de Westfriezen
en Waterlanders de adelijke sloten in Kennemerland belegerden en verwoestten, aan 't hoofd der beweging gesteld, om zoo
zelf vrij to loopen, en zijn vijanden afbreuk to doen, o. a. den
Bisschop van Utrecht en den Kennemer-edelen, die in Haarlem
gevlucht waren.
De Honing Willem zou getuigen van zijn daeden (vs. 94).
Gysbreghts vader hielp Willem II, Roomsch Ironing, waarschijnlijk uit wrok jegens zijn leenman, in zijn strijd tegen den
Bisschop van Utrecht.
5.
Ick zelt (vs. 96).
Omtrent Gysbreghts daden weet men o, a. het volgende :
Toen Willem II stierf, zette Floris, de voogd van den minderjarigen Floris V, den oorlog voort. Toen de vrede geteekend
werd, werd Gysbreght als bondgenoot van Floris genoemd.
Later heeft Graaf Floris V, met den Bisschop van Utrecht
samenspannende, Gysbreght van Amstel en diens zwager en
9*
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bondgenoot, Herman van Woerden, weten te overwinnen, hem
en zijn broeders gevangen te nemen en hen tot nadeelige
vredesvoorwaarden te dwingen. De gevangenschap duurde van
1280 tot 1285, dus geen zeven, rnaar vijf jaren. In den strijd
kwamen de sloten Vreeland, door Bisschop Jan van Nassau na
den Kennemerkrijg aan Gysbreght in pand gegeven, en Montfoort, een kasteel van Herman van Woerden, in Floris' handen.
Bisschop van Utrecht was then Jan van Sirik, opvolger van
Jan van Nassau, die weder opvolger was van Hendrik van
Vianden, den neef van den Keulschen Aartsbisschop (Aartsbisschop aan den Rijn, vs. 122), en door diens huip in de
plaats van Gozewijn van Aemstel gesteld. Deze Hendrik van
Vianden was het ook, die na de overwinning in een strijd,
tegen hem als Bisschop van Utrecht gevoerd, Amstel en Woerden een smadelijke behandeling deed ondergaan.
Gysbreght van Aemstel heeft ondanks dezen tegen Floris V
gevoerden krtg later met Dirk van Brederode gestreden tegen
's Graven vijanden, de Viamingen.
Bij den tocht tegen de West-Friezen was Gysbreght niet tegenwoordig, daar hij toen gevangen zat; de tocht naar Schotland
is niet historisch, daar Floris V zijne rechten heeft laten afkoopen.
Het streven van Floris was gericht op het veranderen van
de positie der Graven van een primes inter pares (eerste under
gelijken) tot die van een vorst, en daartoe trachtte hij zooveel
mogelijk de macht der groote Heeren te fnuiken.
6.
vs. 210. De boomgaerd teed geen scha aen vruchten, noch
fde vijver
Aen visschen, noch de kerck aen d'allerkleenste ruit.
Van Lennep wijst als teekenend op de volgorde: boomgaard,
vijver, kerk, en in mijn inleiding heb ik de opvatting als zou
vijver en boomgaard den abt wat te na aan 't hart gelegen
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hebben, gevolgd. Naar aanleiding dezer pints schreef mij mijn
broeder J. L. C. A. Meijer te Helmond, dat naar zijn meening
van Lennep zich heeft laten verleiden door zijn zucht om
grappig te zijn, en de abt bier bedoeld heeft: zelfsboompard
en vijver zijn ontzien. Bij nader inzien heeft deze ineening reel
voor. Vondel heeft dan wel de volgorde verkeerd genomen,
men zegt toch : hij nam geen dubbeltje, geen cent weg, niet
't omgekeerde ; mogelijk koos Vondel, zooals mijn broeder erin
ziet, de volgorde van den gang der plunderende soldaten.
't Kan ook zijn, dat Vondel zonder in den abt een lekkerbek te
hebben willen doen zien, onwillekeurig toch hem op het vermelden van die kleinere belangen een grooteren nadruk heeft
doen leggen, dan van een zeer hemelschgezinden kloostervoogd verwacht behoefde te worden. Het min of meer comische, dat v. Lennep er in wil zien, zou zeker uit den toon
van het treurspel vallen.
7.

Omtrent de personen uit het leger van de Graafsgezinden
het volgende :
De Sparewouwer Reus, Klaas van Kitten is een historisch
persoon : niet evenwel een aanvoerder in den krijg, dock een
gewoon landbouwer. Op de kerk van Sparenwoude is zijn
lengte aangegeven.
Wouter van Egmond, Vianen (Hubert van) en Put (Nicolaas
van Patten) zijn historische personen.
Met Grobber veronderstelt van Lennep, dat bedoeld zal zijn
Claes de Grebber, een Waterlandsch edelman aan 't hof van
Floris V, die de Waterlanders en West-Friezen aanvoerde, toen
de tijding van 's Graven gevangenneming bekend werd. De
reden. waarom hij zoo afschuwelijk is voorgesteld, welke van
Lennep niet was gebleken, is dunkt me dezelfde, als die, waarom
Witte van Haemstede wordt zwartgemaakt, nl. om de on-populaire
Graven-moorders minder zwart te doen uitkomen, ja hen zelfs
als eigenlijke verdedigers van recht en billijkheid voor te stellen.
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Van Lennep veronderstelt, dat met een van de twee Gravenzonen'bedoeld zal zijn Ha.amstede ; dit is niet aan te nemen,
daar hij in 't klooster huishoudt, dat buiten de stad ligt, terwijl er op de bedoelde plaats (vs. 483) sprake is van de in het
schip binnengesmokkelde krijgslieden. Beter kan men met Unger
in de Gravenzonen zien Willem en Jan van Beaumont, zoons
van Jan II.
Omtrent de overige personen, door Vondel genoemd, is weinig
te zeggen.
8.
De verschijning van Machtelds geest, eene navolging van
liretiza's boodschap aan Aeneas, is in het verloop van Vondels
tragedie een groote factor, maar niet zoo groot als ze had kunnen zijn. Hier zien wij het eerst de directe inmenging van
hooger macht. De geest eener afgestorvene waarschuwt de door
gevaar bedreigden. En dat niet alleen, maar ook : de verschijning van de grips elijk behandelde vrouw geeft een argument
voor Gysbreghts daad van opstand (felonie). Had hij Been reden
zijn plicht als leenrnan te verzaken, waar men zoo zijn naaste
bloed had beleedigd? Hier komt het tragische element in het
treurspel aan het licht.
Het komt aan het licht, zeg ik, doch die uitdrukking is nog
te sterk bijna, wear ze zeer krachtig op den voorgrond had
mogen treden ; bet is slechts aangegeven, waar het met zwaarder trekken, massiever had mogen worden afgebeeld.
In de verschijning komt ook het dualisme uit. Niet zoozeer
het kiezen van Gysbreght tusschen twee met elkaar strijdige
plichten is oorzaak van het ongeluk, dat Amstel en Amsterdam treft.
„Gods heglgen hebben Kerck en Outers lang verlaeten."

Wij hebben te doen met een passiespel ; het lijden volgens
hooger besturing, het lijden om te komen tot heerlijkheid, dat
meet ons voor oogen staan, en — het tragische element komt
voor dit religieuse op den achtergrond. Die hooger leiding, het
is Kier eene navolging van het noodlot der Grieken en Romei-
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nen, dat noodlot, dat Vondel telkens bij dit treurspel voor
oogen zweefde, en dat door hem in de uitgave van 1659 hier
en dear een weinig verborgen is en omgezet in meer Christelijke voorstelling. Het denkbeeld van de heiligen, die het altaar
verlaten hebben, is trouwens niet gelukkig, zou niet pleiten
voor een hooge opvatting, indien het niet louter een to nauw
op den voet volgen was van den noodkreet in de Aeneis, dat
de Goden de altaren verlaten hebben 1.
9.
Omtrent bet lot van Gysbreght is niet veel met zekerheid
bekend ; reeds vermeldde ik in Gant. 1 eene mededeeling, dat
hij, oud zijnde, door vrienden onderhouden werd. SPAEN veronderstelt, dat hij zich in Gelre of Cleef heeft opgehouden, dear
er berichten zijn omtrent zijn zoon Jan, die in een strijd tusschen Graaf Reinout en zijn zoon deelnam, en evenals de Hollandsche Graaf den eersten steunde, wat eenige toenadering
deed ontstaan. Omtrent Jan's kinderen vermeldt SPAEN, dat er
een zoon Willem was, en een basterdzoon Gysbreght „die in
1364 eenig geld aan den great van Cleve leende." Uit dit altos
is het waarschtnlijker aan te nemen, dat Gysbreght en zijn
zoon Jan zich in de buurt bij hunne vrienden hebben opgehouden (te eer daar zij buiten Holland nog eenige goederen
bezeten schijnen to . hebben), dan to gelooven aan een tocht
naar Pruisen, al verdedigt WAGENAAR bet denkbeeld met te
herinneren aan de bekende kruistochten tegen de Heidenen
onder de Duitsche Orde, waarmede Amstel bekend ken geweest zijn.
10.
Vs. 1541. Hg is al flood. W.: Hy is berecht. Doze verandering
zal wel een gevolg van Vondel's overgang tot het Katholicisme
zijn. Dat Arend van Amstel onberecht (zonder genademiddelen
–____,...........
1)
Excessere omnes, adytis arisque relictis,
Di, quibus imperiurn hoc steterat.
Aen. II. 351.
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van de kerk) zou sterven, stuitte hem ; dus stelt hij voor of de
priester, zij 't ook niet in den vollen vorm, toch de ceremonie
aan hem voltrokken heeft. Tenzij men erin moet lezen: Over
hem is reeds geoordeeld en om de omstandigheden is hij als
rechtvaardig geoordeeld, hoewel zonder de genademiddelen gestorven.
11.
Vs, 1753. Zoo hebt ghy onbekend dus lange my versleten.
Fen zeer teekenachtige uitdrukking, versleten. Men verslijt een
horloge, een pak kleeren, d. w. z gebruikt het, heeft het in
bezit, zoodat het verslijt. Cats gebruikte deze uitdrukking in
een wensch, zooals Busken Huet meedeelt in het eerste deel
zijner Lit. Fant. vierde druk. 1875. bi. 54. „Doch het teekenachtigst van al schijnt mij hetgeen te lezen staat in een uit
Londen geschreven brief van den ambassadeur Nieuwpoort aan
Jan de Wit, in antwoord op diens communicatie van zijn voorgenomen huwelijk : „Ik zal dezelve op het werk zoodanig een
succes wenschen, als daar de Heere Cats mij met een statig
aangezigt, in het collegie van de Heeren Gecommitteerde Raden,
even na ik getrouwd was, mede geliefde te feliciteeren; namelijk dat Uwe Edel. malkanderen mede tot flente. t en mogen velsliften.""

KORT OVERZICHT,
I. Amsterdam is ontzet, zooals Gysbreght, Willebord en
Arend verhalen. Vosmeer de Spie komt in de stad om zijn
krijgslist ten uitvoer te helpen brengen.
De rei van Amsterdamsche maagden bezingt het heuglijk feit.
11. De list wordt verder voorbereid.
De rei van Edelingen zingt, biij van geest, doch hun lied
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eindigt met den wensch, dat de aanslag van Herodes niet moge
gelukken : dus een soort van voorgevoel.
III. Het naderend onheil wordt te meer voorgevoeld in bet
droomgezicht van Badeloch. Gysbreght bestrijdt den angst.
Broer Peter komt met de Jobstijding. Men vliegt te wapen.
De rei van Klaerissen bezingt den Kerstnacht, doch vermeit
zich in de schildering van den kindermoord, die volgde, met
aan 't eind vermelding van het op bloeien van het zaad der
eerste martelaren ter eere Gods.
W. Amsterdam moet vallen. In 't klooster is men op 't
ergste voorbereid. Gysbreght wil te vergeefs het afwenden.
Arend van Amstel verhaalt den nood der stad, Badeloch is in

angst over haar man.
De rei van Burchtzaten bezingt de trouw en echtelijke liefde.
(Gysbreght komt terug.)
V. Gysbreght en de bode verhalen het schriklijk lot van
stad en klooster. Vergeefs stelt de vijand eene kapitulatie
voor. Strijd tusschen Gysbreght en Badeloch, die niet haar
man verlaten wil. Ten slotte wijkt zij voor den wil van haar
man, als zij diens roekeloosheid ziet. Peter doet een gebed.
Rafael verschijnt, maant Gysbrecht tot wijken, en voorspelt
den roem en de grootheid van Amsterdam en het voortleven
der Amstels.

WIJZIGINGEN IN DEN TEKST.
In den tekst heb ik gemeend de volgende veranderingen aan
te moeten brengen:
De spelling van den naam Gysbreght is overal gelijk gemaakt.
Waar s en z dikwijls door elkaar gebruikt worden, heb ik
altijd de spelling gebruikt zooals die nu is. Na een punt midden in den regel is een hoofdletter gezet. De namen van den
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eersten spreker in een bedrijf zijn er bij gezet. In vers 729
is dubbele punt in plaats van enkele punt gezet; in vs. 846
vruegd in vreugd veranderd, in vs. 1832 de komma aan 't eind
weggelaten: in welke beide laatste gevallen wij zeker met een
drukfout to doen hebben. Om dezelfde reden is in vs. 1572,
1727, 1732, 1822, 1893 de punt in komma, in vs. 1788 en vs.
1864 de komma in punt en in vs. 1852 ongekomen in omgekomen veranderd.

WOORDENLIJST.
aeloude, vs. 1118, zeer oude, ook later met ae gespeld, omdat
men dacht aan een etymologie uit adeloude ; aal, gelijkbeteekenend met al, zoo ook got. ala en all.
alsins, vs. 16, overal, alom, en alsins, vs. 1106, van alle kanten,
overal van daan, vgl. Fra. en tous les sens = in alle richtingen.
Amirael (Voorspel, vs. 55) = nieuw-Latijn Amiralis, de ver-

latiniseerde titel emir, dus aanvoerder, bevelhebber; vooral
ter zee; bier voor de eerste zeevarende mogendheid.
arbeid (gam in), vs. 661, overgaaa tot het voortbrengen, op 't
punt zijn van te bares.
Askaen (Voorspel, vs. 47), Ascanius, zoon van Aeneas.
barnen, vs. 411, branden ; vgl. Hoogd. brennen.
begruisd, vs. 766, bestoven.
berecht, W. vs. 1541, bediend, voorzien van bet Sacrament
der stervenden. De uitdrukking is Kier onjuist, of men moet
zich voorstellen, dat Broer Peter die plechtigheid in der haast
nog heeft kunnen volbrengen. Zie echter ook aant. 10.
beslaegen, vs. 1585, aangeslagen, geprest, nu nog: aanslaan in
de belasting.
bestaen, vs. 844, aandurven ; eig. afwachten, blijven staan bij.
bestond, vs. 51, in den bloede bestond, verwant was.
betijen, vs. 494, begaan, van tjen
Igen, eig. tiegen, toog,
getoogen,
trekken (Go. tiuhan, Lat. duco).
binnentransen, vs. 1166, gaanderijen.
blide, vs. 366, werptuig om groote steenen of kogels op de
vijanden, of tegen de muren te slingeren; uit mlat. blida.
boom, vs. 499, balk over het water bevestigd om de vaart of
te sluiten.
brand, vs. 411, brandstof.
braveeren, vs. 837, uittarten.
bulster, vs. 1299, beddezak, zak met bolster of bast gevuld
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deizen, vs. 1194, deinzen, vgl. peizen, en peinzen; deinzen =
Fra. danser, peinzen = Fra. penser.
del. vs. 724, diepte tussch en twee duinen.
deunt, vs. 539. eig. lolt, dan spot, maakt een grapje, houdt me

voor den mat.
dick, vs. 348. dikwijls, vgl. Reinaert, vs. 2 : Daer hi dicke omme
waecte; ook nu nog wel in de spreektaal : dik of duk.
dieren, vs. 338, duren, zwaren.
dissels, vs. 1245, soort van bijl.
doortrapt, vs. 483, geslepen, vgl. ook doorkneed in gunstigen
zin. Doortrapte vie heeft geen ongunstigen zin. Beide woor-

den zijn ontleend aan 't be werken van deeg. Roggebroodsdeeg werd met de voeten getrapt. Doortrapt heeft nu alleen
een ongunstige beteekenis.
eereliick, vs. 1844, met eere, eervol.
gehengen, vs. 383, toelaten, eig. den teugel gehengen, of later
hangen, dus den vrijen teugel geven.
geknevelt, vs. 299, gebonden.
gelieten zich, (Dort begrijp), gedroegen zich, hielden zich.
gemart, zie marren.
gepaeit, zie paeien.
geschoren, vs. 345, bepaald, toegedeeld, eigenl. gesneden, vgl.
Langendijk. Don Quichot. le Bedr. 5e toon:
Als je tog bent an het deelen, Zo leg me maer wat toe, van d'eenen
brui, of d'aer. Hy kan ligt knippen die een lap heit met een schaer.
getouwt, zie touwen.
gevleugelt, vs. 299, aan de vleugels gebonden; zoo in Daghreg,
Batavia I, 282: Alwaer de ... caffers mij vleugelden ende bonden.
graft, vs. 363, gracht, vgl. drift van driiven, hecht van heffen,
gekocht (gekoft) van koopen, enz.
harden, vs. 766, uithouden, verdragen.
hiel, vs. 213, nu nog vin voor vind, worren voor worden; vgl.
ook overwinnen = overwinden.
hooghtijd, vs. 664, feestdag, hooge feestdag.
hooren uit, vs. 483, vernemen, vgl. Lat. comperire ex aliquo.
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hou, vs. 1711, (houde, holde), goedgezind, vooral voor de ver-

houding van leenman tot leenheer.
kap, vs. 1172, overkleed van den priester.
Kassandren (Voorspel vs. 24) Kassandra's. Kassandra was de

dochter vPn Priamus, die den val van Troie voorspeld had,
en bij de verovering behandeld werd als Klaris.
kassen, vs. 1108, kasten, Ital. cassa, nu nog kas in den abstracten %An of voor het aanwezige geld.
kassuiffelen, vs. 1172, misgewaden.
Kermers, vs. 293, Kennemers.
'dock, vs. 245, keelgeluid, klokkend geluid, bier dus : zware stem.
knaepen, vs. 1769, edelknapen, schildknapen.
Kreiize (Voorspel vs. 43), echtgenoote van Aeneas, bij de vlucht
nit Troie verloren geraakt.
krijten, vs. 421, schreeuwen.
laege, (Kort begrijp), de hinderlaeg, en wel hier de in hinderlaag liggende soldaten.
laegen (tickler —), vs. 1224, lichte laaie, lichte gloed, vgl. Hoogd.
lichter Lohe.
laegh, vs. 665, zie laege.
loch, vs. 1345, gat, Hoogd. Loch.
luickt, vs. 1471, sluit, vgl. ontluiken = openen.
Marianum, vs. 1170, plechtkleed voor het Mariabeeld.
marren, vs. 1735, talmen, ireuzelen.
nootweer, vs. 1659 (W.), weer (tegenweer) in nood, vgl. nood-

schot, noodhulp ; niet to verwarren dus met noodweêr =
weder, dat nood brengt.
flop, vs. 809, knoop, knop, hier uitstekend gedeelte van het
kleed, viol, pluis, dat dus 't eerste door de vlam zou zengen.
Vgl. knagen en nagen, knijpen en nijpen, enz.
oir, (Opdraght), erfgenaam, aistammeling, Fra. hoir; Lat. haeres.
omgekomen met, vs. 1852, nu gedaan met.
onbeschoft, vs. 243, ruw, lomp.
ontzeggcn, vs. 538, weigeren.
opgetogen, vs. 1140, opgetrokken, opgehaald, van optjgen (eig.
optiegen), toog op, opgetogen.
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or den, vs. 165, enkelvoud, nit Mnl. or dene, Lat. ordo, gen. or dinis.
Panthus, (Voorspel, vs. 42), priester van Apollo bij de Trojanen,

gevallen bij de inneming van Troie.
peis, vs. 263, vrede, Fra. paix, Lat. pax, gen. pacis.
Polyteem, vs. 1313. Polyfemus, de cycloop, in Wiens hol Ulysses

een benauwden lijd doorbracht; hij werd door dezen listigen
vorst orn .den tuin geleid, die, na hem het eenige oog uitgestoken te hebben, zich onder aan een schaap klemmende, het
hol moist uit te komen.
poock, vs. 1437, dolk.
Priam, (Voorspel vs. 21), Priamus, Koning van Troie, zie lnleiding, bl. XIV.
puick, vs. 370, het beste. Nederduitsch piek, pilk en peddik,
oorspr. onzeker; volgens VERCOULL1E. Etym. Wdbk. alleiding
v. pit (kern).
Pyrrhus, (Voorspel vs. 27), zoon van Achilles; hij doodde een
der zonen van Priamus, en den vader zeif bij 't lijk van zijn
zoon. Zie Inleiding, bl. XVI.
raznmen, vs. 1343, met den stormram beuken; stormram = balk
aan 't eind met ijzer beslagen, souls in den vorm van een
ramskop.
rechten, vs. 1318 = richten.
recken (hun pad), vs. 295, zich spoeden, haasten, ijlen, vgl. Lat.
contendere (van tendo = ik span) in dien zin.
reedst, vs. 1109, gereedst, dichtstbij, gemakkelijkst.
reuckeloos, vs. 1369, roekeloos van Mul. roec = zorg.
rondeel, vs. 372, rond uitgebouwd deel der vestingmuur, meestal
tevens toren.
rotgezellen, vs. 514, krijgsmakkers, zie rotten.
rotten, vs. 105, benden; legerafdeeling, overgenomen uit het
ofra: rota, mlat. rota uit klass. Lat. rupta = aldeeling, van
rumpere = breken.
sammelt, vs. 608, talmt, treuzelt.
schot en lot, vs. 59, belasting. Schot van schieten, vgl. geldschielen, ver schieten en opschieien; lot = het iemand toebedeelde, opgelegde.
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Sinon, (-Noorspel vs. 34), zie Inleiding, biz. XIV.
slecht, (Op den Schouwburgh vs. 11), giad, effen; vgl. slechten
(met den grond gelijk maken), slecht en recht,
slisscn, vs. 239, slechten, eig. beslissen, uitmaken.
sloten ens wel dicht, vs. 1183, sloten ons heel dicht aaneen,
gingen in zeer gesloten gelederen.
sneuvelen, vs. 1205, vallen, frequ. van sneven = vallen.
sporrelden, vs. 253, kookten, borrelden, waren onrustig, oproerig (klanknabootsing).
steurt, vs. 823, in de war brengt.
stoffeeren, (Voorspel vs 34), opsieren, verdichten, zelfs vooriiegen.
stolen, vs. 182, pochen, bluffen.
stool, vs. 11402, deel der priesterkleeding, welke kraagsgewijs om
den hale 'en aan den vOorkant met lange slippen neerhangt.
stormbôck, vs. 1318, evenals stormram werktuig om den muur
of de .poort to rameien.
touwen,' vs. '193, bereiden, tot leer b.v. ; touwen is 66n met tooien,
Got. taujan = handelen, behandelen, vgl. kooi en kouw.
transsen, vs. 1162, tinnen, misschien van Fra. tranche.
trantelen, vs. 632, heen en weder loopen; waarschijnlijk frequ.
van treden; ook drentelen.
boon (alley zielen—), vs. 68, vs. 167, hemel. In 't Mill. komt
hone alleen dikwijls voor in den zin van hemel, uitspansel.
tuchtigh, vs. 216, in tucht gehouden, aan krijgstucht onderworpen, ordelijk.
uitgeroit. vs. 50, uitgeroeid; naar de bet. hetzelfde woord, niet
naar afkomst ; rooien komt van vroeger roden, roeien van
roeden. Zie FRANCK Etym. Wdbk., op rooien en uitroeien.
vendels, vs. 1730, legerafdeeling, waarbij een vaandel is, com.
pagnie.
veranderen (in 't aengezicht), vs. 789, een geheel ander gezlcht
krijgen, vertrokken van gramschap.
verdaedigt, vs. 86, verdedigt ; verdedigen = mnl. verdadigen
uit verdadingen, van dading of dag-ding, eig. de op een dag
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vastgestelde handeling, vooral gerechtshandelirig, vgl. bia
ding ons geding.
verkroppen, vs. 1135, overvullen, versperren.
verloopen (het veld), vs. 6, het veld, door to loopen. verlaten,

vgl. den tijd verwandelen, verpraten, de wereld afsterven.
verlossen (van vrucht), vs. 662, baren, voortbrengen.
vermant, vs. 1568, overwonnen, vgl. verheerd, overheerd, ver-,
wonnen, overwonnen.
verreuckeloos, vs. 1559, roekeloos in gevaar steL
versteecken, vs. 1148, verstoken.
verstooren, ( Voorspel vs, 14), verwoesten, vgl. Hoogd. zerstOren.
vervoogd, vs. 97, onder voogdij staand, uit over-voogd, vgl. vermeesterd, verheerd, overrneesterd, enz,
verzie, vs. 1091, voorkome, verhoede.
verzierden, (Dort begrijp vs. 322), verzonnen, van het,Fra. viser
met ingevoegde r, vgl. pampier uit papier, visenteeren uit
visiter, komfoor uit chauffoir.
verwaten, , vs. 1502, laatdunkend, zich aan niets storend: waarschijnlijk van Mnl. verwaten = vervloeken, dus vervloekt,

verworpen, dan : zich aan niets storend. Lie

FRANCK

en

VERCOUILLIE.

vier, vs. 24, vuur.
vieren, vs. 647, feestvieren, eig. vrij hebben, van 't Lat. feriae =

vrije tijd, vacantie, feesttijd.
viert, vs. 486, vuurt, een teeken geeft met vuur of licht.
vingerling, vs. 994, ring, vingerring.
vlot, vs. 1268, vlietend, onvast, hier = malend.
coon, vs. 680, aanstonds.
voortogt, vs. 495, voorhoede.
vracht (van) verlossen, vs. 662-3, baren.

urderz, vs. 1101, vrijwareri.
wrdten, vs. 1367, scheuren, ingriffelen, hier de verzenen tegen
de prikkels slaan.
Xanthus, (Voorspel vs. 18), ook Scamander, de rivier, waaraan
Troie lag.

