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Bredero en de situatie van de mens
Da poi che sotto 'l ciel cosa non vidi stabile e ferma, tutto sbigottitomi
volsi al cor e dissi: ‘In che ti fidi’? Rispose: ‘Nel Signor’
Petrarca1

I
De zgn. romantische spelen van Bredero hebben een niet al te beste pers gekregen
bij onze literatuur-historici. De auteur zou zijn tol hebben betaald aan de heersende
modezucht, door behagen te scheppen in het ‘romantische geval’, in de avonturen
van prinsen en prinsessen, hun liefdes, twisten, duels en wonderbare reddingen. Maar
daartussendoor zou de ‘echte’ Bredero zich hebben laten horen in de komische
intermezzo's, die los met de rest waren verbonden en waarin hij zijn realistische visie
op de mens kon uitleven.
Dit alles lijkt mij te zeer geconstrueerd uit een vooropgezette mening over wie
Bredero ‘eigenlijk’ was en te weinig te berusten op onderzoek. Voor wij een antwoord
kunnen geven op de vraag naar het streven van Bredero, zullen wij zijn werken
moeten analyseren: wat wordt gezegd, waarom wordt het gezegd en hoe wordt het
gezegd. Daarvoor ga ik het spel van Griane binnen zonder mij de bagage van literaire
theorieën voortdurend bewust te maken, zonder de kennis op de voorgrond te stellen
dat de stof ontleend is aan de Palmerijn-romans - waarmee Cervantes zo grondig had
afgerekend, merkt een criticus op, daarmee Bredero's keuze van zijn bron denigrerend.
Men zou hem Goethes oordeel willen vóórhouden. Die schreef in 1805 aan Schiller:
Ich habe vor Langerweile allerlei gelesen, z.B. den Amadis von Gallien. Es ist doch
eine Schande, dass man so alt wird, ohne ein so vorzügliches Werk anders als aus
dem Munde der Parodisten gekannt zu haben.2
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Inderdaad, deze romans gaven de dichter het ‘verhaal’, maar dat zegt weinig over
het uiteindelijke resultaat van zijn poëtische visie. Ook Shakespeare ontleende zijn
‘plots’; Corneille, Racine, Hooft en Vondel deden niet anders.
Bredero vond de Griane blijkbaar niet zo slecht. Vier jaar na de eerste opvoering
van het stuk, en dat zal wel gebeurd zijn kort na de voltooiing, laat hij het drukken,
en uit alles is zijn ingenomenheid met het werk af te lezen. Hij draagt het op aan
iemand die hij hoog schat en die het met veel genoegen op het toneel had gezien. Hij
voegt er een Voor-reden aande verstandichste rymers der Nederlandsche Poësye bij,
een verdediging van zijn werkwijze en opvattingen. Lofgedichten completeren het
voorwerk.
Florendus, de Griekse prins, treedt op. Hij is de tegenspeler van Griane, hij is één
van de hoofdfiguren.
T'Scherpsinnigh snel vernuft kan toch te vluchtigh ylen;
't Reyst in een oghenblick veel hondert duysent mijlen!
De vlug-gevlerckte-geest seer jachtigh vast bevroedt,
Watmen in 't ander endt des ruyme werelts doet.
't Weetgierigh-tochtich-hart kan 't al met kunst af peylen,
En doet belust om winst de GLOOB met moeyt beseylen. (vs. 45-50)

Dit zijn de eerste woorden die hij spreekt; ze zijn intrigerend genoeg en worden dit
nog meer door wat er op volgt:
Aansiet de spieghel hier van dit myn segghen: (vs. 51)

Het is duidelijk dat in de geciteerde verzen over de geestelijke capaciteiten van de
mens gesproken wordt. Drie dingen worden gereleveerd: het vernuft, de geest en het
hart.
Wij moeten beginnen met vast te stellen dat de benamingen van de verschillende
facultates wisselend zijn. Toch is het ongetwijfeld zo dat vernuft vaak wordt gebruikt
voor een bepaald facet van de ziel. Plantijn3 geeft als Franse vertaling ‘l'engin,
l'entendement ou l'intelligence qu'on a de nature’, er is dus sprake van een
‘waarnemen’ van het vernuft dat niet berust op de werking van de vijf zintuigen, die
volgens de aristotelische visie de enige mogelijkheid boden om tot kennis te komen4.
De zintuigen geven aan de ratio, de rede, de elementen, waaruit door combinatie,
verge-
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lijking en gevolgtrekking wordt opgebouwd ‘weetens grondt’5, zoals Hooft zegt. De
rede houdt zich bezig met reële zaken, al is het onder nietreële vormen. De beide
aspecten ‘vernuft’ en ‘rede’ worden ons duidelijk gemaakt door Ficino in het
argumentum (= korte samenvatting) dat hij aan de Meno, vel de Virtute6, zijn vertaling
van Plato's Μ νων, laat voorafgaan. Ficino onderscheidt daar tweeërlei krachten
van de ziel: die welke met het kennen, en die welke met het begeren te maken hebben.
Beide worden in drieën verdeeld. Tot de eerste behoren: mens, ratio en phantasia.
De functie van de ‘mens’ is het voortdurend gadeslaan van de waarheid, die van de
‘ratio’ het zoeken ernaar, terwijl de ‘phantasia’ de gegevens verzamelt die de zinnen
haar reiken.
Lemnius ziet de ziel onder verschillende aspecten met wisselende benamingen,
één ervan is het schouwende: ‘quand elle insiste à contemplation, elle est dite esprit’7.
Calvijn, de mening van de filosofen weergevend, spreekt, in een vroege vertaling,
van het ‘verstant’ dat ‘somtijts contemplatijf (is), ende alleenlic in de aenmerckinge
besich, als dat met de kennisse alleenlic te vrede zijnde’8.
Het hiergenoemde aspect - het verraadt bij Lemnius en Calvijn duidelijk zijn
platonische oorsprong - is de hoogste kracht van de ziel, die zonder de hulp van de
zintuigen, zonder enige bijmenging van de materie, in staat is God en de engelen te
‘schouwen’. Het is daarvoor nodig dat het zich beweegt buiten de sferen van de
materie, buiten die van de aarde, buiten die van de sterren, in het empireum waar
men zich voorstelde dat God en de engelen zetelden. Dit intuïtieve waarnemen ging
onmiddellijk, de factor tijd speelde daarbij geen rol. Op deze eigenschap van de ziel
heeft Bredero het oog, wanneer hij over het vernuft spreekt, dat zo in een oogwenk
‘veel hondert duysent mijlen’ zich verplaatst, d.w.z. over een onbepaalde afstand,
tot in de sferen van de engelen en van God.
Het tweede facet is de ‘vlug-gevlerckte-geest’, die iets kan bevroeden, wat men
‘in 't ander endt des ruyme werelts doet’ (vs. 47-48). Het is een aspect van de ratio;
deze ontvangt de gegevens van de phantasia, die door de zintuigen gevoed wordt
enerzijds, maar anderzijds ook zelf uit het vergaarde materiaal nieuwe vormen schept;
de rede overweegt de haar ter beschikking gestelde elementen en kan tot conclusies
komen.9 Wat blijft er voor deze ‘geest’ verborgen? Niets! Hij is in staat de ‘ruyme
werelt’, d.i. het heelal, te doorvorsen. ‘Ende al ist dat zijn wooninge op der aerden
is,... hy gaet tot inde diepte der zee door zijn vernuftheyt, alle dingen zijn hem geopent,
ende al ist dat de hemelen van een onspreeckelijcke
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hoochde zijn, so doorsiet hyse nochtans al oft se niet verre van hem waren’.
Ten slotte het laatste aspect dat hier optreedt: het begerende, dat door Bredero in
het hart gelokaliseerd wordt, en dat zich beperkt tot deze aarde en de verlangens
daarmee verbonden. Typerend voor de Hollandse dichter concretiseert dit zich in het
‘om winst’ bezeilen van de ‘Gloob’ (vs. 50).
Drie aspecten dus van de animale ziel, die de grootheid van de mens uitmaken,
die hem verheffen boven al het geschapene, die hem veroorloven zich met de engelen
te meten en hem nabij God brengen, die hem in staat stellen zich door redenering te
oriënteren in het heelal, die hem de mogelijkheid bieden deze aarde tot speelplaats
van zijn activiteiten te maken, al klinkt in het ‘met moeyt’ de klassieke sententia
door, dat ‘de goden alle ding den mens om sweet vercoopen’10.
Hiernaast plaatsen wij de woorden die Shakespeare Hamlet in de mond legt: ‘What
a piece of work is a man; how noble in reason, how infinite in faculties; in form and
moving, how express and admirable in action; how like an angel in apprehension;
how like a god! The beauty of the world; the paragon of animals.’11
Ziedaar de idealistische visie van de renaissance op de mens: beide auteurs putten
uit een aan iedere toenmalige intellectueel bekend conventioneel arsenaal12. Niet dat
is het bijzondere dus, maar wel de context waarin Bredero de optimistische
mens-waardering plaatst. En dat openbaart zich in wat er onmiddellijk op volgt:
Aansiet de spieghel hier van dit myn segghen... (vs. 51)

Deze woorden van Florendus doen de lezer een enthousiaste schildering verwachten
na de optimistische fanfaronade, waarmee hij zijn optreden is begonnen. Maar het
tegendeel is waar:
...want
Myn ongetemde lust was warsch van 't Vaderlandt,
Een yver-grage tocht vermanden myn gepeysen,
En dwang myn domme Jueghd, tot dese vaardt te reysen,
Verselschapt met de Min, en met de lust,... (vs. 51-55)

Er is sprake van een ‘ongetemde lust’, een hartstocht niet gebreideld door de rede,
en dit betekende voor Bredero en zijn toehoorders-lezers een abdicatie van de troon
waarop de mens was gezeteld; zijn koningschap school juist in de controle die de
ratio had over de lagere neigingen van de
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ziel. Temperantia, matiging, is een eigenschap die hoog in aanzien staat. Deze is
duidelijk niet aanwezig, wanneer iemand door zijn hartstochten gedreven afkerig is
van zijn vaderland, wanneer zijn ‘gepeysen’ - d.i. het produkt van de rede - worden
overweldigd door een in heftigheid niet te stuiten begeerte, die de ‘domme Jueghd’
dwong tot het ondernemen van deze tocht. Opnieuw wordt op de macht van de
hartstochten de nadruk gelegd, door het gebruik van ‘dwang’ en de ‘domme Jueghd’.
Van de levensperioden toch werd de jeugd meer beheerst door het hart dan door de
rede; op latere leeftijd ontwikkelt déze zich tot de beheersende factor. Florendus is
zich bewust van dit jeugdig tekortschieten. In de jonge mens overheersen de primaire
eigenschappen vochtig en heet; zij scheppen een fysieke constellatie die de
overheersing van de begeerten teweegbrengt. Op een hogere leeftijd treden droog
en koud op de voorgrond; die het functioneren van de rede bevorderen. Florendus is
vergezeld door de ‘min’, en de ‘lust’, de hartstochten overheersen hem. In schijn is
hij gekomen om het hof te zien, in wezen om heel andere zaken.
Nu kunnen wij ook vaststellen, hoe Florendus gesproken moet hebben in vs. 51:
Aansiet de spieghel hier van dit myn segghen...

Hier is een bekende en in de toenmalige poëtica's veel besproken troop toegepast,
n.l. die van de ironie. Om deze te realiseren stonden twee middelen ten dienste: de
stembuiging en vooral de gesticulatie.
Joseph in zijn Elizabethan Acting geeft enkele citaten die deze in het licht stellen.
Uit Fraunce's The Arcadian Rhetoric haalt hij een passage aan die de stem betreft:
‘In the particular applying of the voyce to seuerall words, wee make tropes that bee
most excellent plainly appeare. For without this change of voyce, neither anie Ironia,
nor liuely Metaphore can well bee discerned’13. De Italiaan Bonifaccio betoogt in
zijn L'Arte di Cenni dat de retorici velerlei stijlfiguren hebben onderwezen, die zij
tropen noemen en die de gesproken taal in het bijzonder verfraaien. Joseph citeert
hem in vertaling: ‘Such is Irony, in which through showing itself by means of gesture
exactly the opposite of what is pronounced with the voice, the desire is that the
listeners will believe the gesture and not the voice’14. Bulwer oordeelt evenzo: ‘... an
Ironie, a Trope, which gives a man leave closely to carpe at the manners of men,
wherein that which is expressed by words, the contrary is shewn by the gesture’15.
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De ironie is dus geschikt de zeden der mensen te kritiseren, en deze mogelijkheid is
functioneel gemaakt in Florendus' monoloog. Na de verheerlijking van de menselijke
waardigheid volgt de bekentenis van zijn onmacht; en om deze oppositie een sterke
expressiviteit te verlenen geschiedt dit in de troop van de ironie. Het gebaar daarbij
gemaakt, was conventioneel. Joseph geeft de afbeeldingen van de handen uit Bulwer's
Chirologia; daaronder is een illustratie waarbij staat Ironiam infligo: de hand wordt
gestrekt, de middelvinger gebogen zó dat de nagel tegen de binnenzijde van de duim
komt te liggen, de andere vingers zijn licht gebogen. Ironiam infligo: ik pas ironie
toe.16
Het thema van de Griane is hiermee gegeven: de grootheid van de mens
gecontrasteerd met zijn eeuwig tekortschieten en dat geldt niet alleen voor Florendus.
Het is een motief, typisch voor de renaissance, waarin het optimistisch geloof in de
mens wel één van de meest karakteristieke trekken is geweest. Maar daartegenover
manifesteert zich het bewustzijn dat de mens de wankelheid van zijn bestaan in zijn
individuele en sociale leven moet integreren. Deze tegenstrijdige inzichten vormen
de achtergrond waartegen het leven zich afspeelt. Deze achtergrond onttrekt zich
aan de macht van de mens. Zó is zijn hogere bestemming, zó is zijn hachelijke situatie.
En er bestond allerminst een éénvormige visie op de mens. Voor het orthodoxe
christendom was hij een gevallen schepsel, dat de bijzondere gave Gods die zijn deel
was, verspeeld had en dus nog alleen iets te hopen had van de genade van zijn
Schepper. Voor de renaissancistische filosofie was hij een Prometheus, enerzijds een
eindig wezen, dat bewogen wordt en niet zichzelf beweegt, dat geboren wordt,
opgroeit, een periode van bloei beleeft, daarna tot verval raakt en ondergaat, anderzijds
in staat zijn eigen lot te bepalen, het vuur der wijsheid aan de hemel te ontrukken en
daarmee zijn natuurlijke en universele mogelijkheden te bevruchten en zichzelf te
herscheppen17. En dwars door deze zienswijzen heen klonk de eigenzinnige stem van
Montaigne, die de mens kwalificeerde als een in alle opzichten ontoereikend wezen,
wiens lichaam zwak was, wiens zintuigen te kort schoten, en wiens rede waarop hij
zich voorstond en verhief, toch slechts een gebrekkig instrument was18.
Traditionele en nieuwe zienswijzen vielen in een meer of minder voortgeschreden
proces van individuatie. Hierin gaat de persoonlijkheid zich geleidelijk-aan meer
bewust worden van haar innerlijke leven, en door introspectie en zelfonderzoek haar
eigen wensen, gevoelens en gedachten als norm zien. Wordt enerzijds de
zelfstandigheid van het individu een
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vaststaand gegeven, anderzijds neemt juist daardoor zijn kwetsbaarheid en zijn gevoel
van onzekerheid in sterke mate toe. Het gaat bij de personen om het realiseren van
een levenshouding die haar toetssteen vindt in een innerlijke harmonie en die wordt
bepaald door een evenwicht van rationele en irrationele krachten. Daarmee gaat het
ideale handelen gepaard, wat in de renaissance geprojecteerd wordt in de heroïsche
mens en zijn welgeëquilibreerd optreden19. Zo wordt de rationalisatie, de tweede
component in het proces van de vorming der persoonlijkheid, verwezenlijkt in ideale
zin. De rationalisatie toch bepaalt in deze ontwikkeling de verhouding van het individu
tot de hem omringende wereld, waartoe hij nu eenmaal behoort en waarin hij bewust
zijn plaats zoekt20. De moralistische schrijvers uit de renaissance leggen de nadruk
op het feit dat de mens een sociabel wezen is, dat hij geboren is om goed en gelukkig
te leven, en zij bewijzen daarmee dat deze situatie bij de individuatie een
noodzakelijke oplossing vroeg. Deze gehele vorming van de persoonlijkheid zien
zij slechts weggelegd voor het individu in de leidende klassen. Castiglione geeft in
zijn hoveling het model van de perfecte mens21. De vele tractaten in navolging van
de Cortegiano geschreven, treden niet buiten de kringen van de aanzienlijken. Alleen
bij de hoogste klassen was vrijheid en vrije tijd in voldoende mate aanwezig om de
processen van individuatie en rationalisatie tot rijpheid te laten komen.
Mensen die de aansluiting niet vinden, zijn asociaal, één kant van de ontwikkeling
van de persoonlijkheid blijft defectief, waarbij wij wel dienen te bedenken dat hier
niet sprake is van een authentieke waarde, maar dat deze is afgeleid van een
normbesef. In deze gevallen staan irrationele krachten een integratie met de omgeving
in de weg.
Tijdelijke uitbarstingen van emotionaliteit kunnen psychische spanningen in de
persoon te voorschijn roepen die tot een acute verstoring van de communicatie met
de Umwelt leiden. Dit alles vertaald in het psycho-historische levenspatroon van het
begin der zeventiende eeuw betekent een conflict tussen de rede en de hartstochten.
Principe van het leven is de ziel, waaraan men gemeenlijk in overeenstemming met
Aristoteles' leer drie aspecten toekent: een vegetatief, voeding en generatie betreffend,
een sensitief, beweging en emoties omvattend, en een animaal, de typisch menselijke
functies van raisonneren en herinneren waarborgend aspect. De rede beoordeelt de
verschijnselen die haar worden voorgelegd op goed en kwaad en geeft de wil bevel
het goede na te streven en het kwade te vermijden. Deze ideale situatie, kenmerk van
de ware humanitas, wordt echter niet steeds bereikt.
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De mens heeft ook zijn driften die hem dikwijls dwingen tot een geheel ander oordeel
omtrent het onderscheid van wat goed is en van wat afgewezen moet worden. Die
driften worden niet bewogen door impulsen uit de hoogste regionen van de ziel, maar
juist door die uit de lagere, of in ieder geval uit de niet-controleerbare. Ze kunnen
met onweerstaanbaar geweld de wil meeslepen en daarmee de rede in haar matigende
functie onttronen en de chaos doen ontstaan. Tussen de polen nu van het rationele
en ordende en het irrationele en verstorende principe voltrekt zich bij Bredero de
handeling.
Als vertegenwoordiger van het eerste beginsel treedt de keizer op, die in
tegenstelling tot de jonge, door zijn hartstochten beheerste Florendus wordt
geïntroduceerd als ‘oud’: hij heeft dus de leeftijd bereikt die, naar men meende, het
meest geschikt was voor een zuiver oordeel, immers, deze periode in het leven van
de man werd beheerst door de rede. Zijn image wordt verder bepaald door het feit
dat hij een machtig vorst van een groot rijk is, waarbij niet vergeten wordt te
vermelden, dat dit zijn fundamenten in de klassieke - weliswaar christelijke - oudheid
heeft:
'tberoemde Hof van 't groote Keyser-ryck,
Dat d'oude CONSTANTYN de Tytel heeft gegeven: (vs. 56-57)

Zijn gedragingen worden door de ratio geleid, waardoor hij zowel feitelijk als moreel
gezag heeft:
zijn Na-zaat, is het gebiedt gebleven,
Die nu met rust en vruecht zijn gróót gewouwt besit,
En stiert de Volcken met een Reden-ryck gebit... (vs. 58-60)
REMIKLUS

Dat alles te ervaren, zegt Florendus, scheen de reden van mijn komst: een volmaakt
plausibel argument. De toekomstige vorst gaat in de leer bij de voorbeeldige keizer.
Zo ziet deze laatste zichzelf ook. Boven de scène, beginnende met vs. 549, staat een
uitgebreide toneelaanwijzing:
De Keyser in zyn grootste waardicheyt sittende,
spreeckt teghen zyn ommestanders.

Van ouds, uit diverse bronnen, joodse, germaanse en klassieke, was de verheven
zetel, de thronus excelsus, het zichtbare symbool van de vorste-
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lijke majesteit22. Het is allerminst zo, dat de scène een satirische inslag zou bezitten,
dat Bredero de spot zou drijven met het gezag en zijn symbolen. Dergelijke
opvattingen lagen verre van hem, zoals later zal blijken. Wat hem interesseert, waren
de grondslagen van de macht. Waarvandaan komt deze? Welke zijn de morele factoren
die de autoriteit aanvaardbaar maken en duurzaam? Waartoe wordt zij uitgeoefend?
Het zijn vragen die sindsdien steeds weer in het geding worden gebracht en
antwoorden uitlokken, beïnvloed door het cultuurpatroon waarin ze gesteld worden.
Laten wij terugkeren tot de genoemde scène en vaststellen, welke de functie in de
onmiddellijke context en in het geheel van de handeling is.
Wat doet de keizer daar plotseling met die uiteenzetting over zijn macht, en met
de rechtvaardiging ervan? Wat is de zin van dit alles? Welnu, door hun heimelijke
liefdesverhouding, die geen rekening houdt met de grenzen in dezen aan jonge mensen
gesteld, rebelleren Griane en Florendus tegen de gevestigde orde. Deze orde is
gesymboliseerd in de staatkundige macht, in de keizer. Vandaar dat deze wordt ten
tonele gevoerd ‘in zyn grootste waardicheyt’. Deze aanwijzing is geen versierende
opmerking om te attenderen op de pracht waarmee de keizer omringd is, maar een
zeer functionele mededeling. Zij ligt op het niveau van ‘Bouvven uyt met zyn
spinne-wiel’, een toneelaanwijzing die, zoals wij nog zullen zien, een
werkelijkheidssituatie schept welke essentieel is voor het begrijpen van de scène.
De ‘vorst in zijn grootste waardigheid’ heeft minder te maken met de persoon dan
wel met de top van de hiërarchie, het symbool van het gezag, de majesteit ontsproten
in de hemel. Zijn woorden zijn hiermee in overeenstemming: ze zijn autoritair en
dwingend. Ze bezitten een eigen rijmpatroon. Ze hebben fundamenteel te maken met
een verheven orde.
De keizer-scène komt op het juiste ogenblik: voor de ogen van de toeschouwers
heeft de rebellie zich toegespitst, Florendus' ontvoeringsplan immers is volkomen
in strijd met deze orde:
Het beste o myn Vrouw! dat ick hier kan besluyten,
Daar ons int alderminst verhind'ring sal uytspruyten,
Dat is: dat ghy, met my, (soot u ghelieft) vertreckt
Op 't alrespoedichst, en so listich, so bedeckt,
Dat ons de Keyser niet sal moghen achterhalen, (vs. 502-506)

Griane vreest dat het plan zal mislukken, maar zij erkent, zonder spijt, de dwangpositie
waarin zij zich bevindt:
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Maar na dat ick my gants, den uwen heb ghaan maken,
Sy vindent goet of quaat,
Ick volch uwen raadt... (vs. 511-513)

Florendus zal hun vertrek, hun vlucht, voorbereiden door de keizer te vertellen, dat
hij door zijn vader naar huis is ontboden: bedrog zonder meer. Opnieuw rebellie
tegen de gevestigde orde.
En rebellie tegen het hoogste gezag heeft consequenties. De eerste woorden van
de keizer laten er geen twijfel over bestaan:
Den opper-hemel Godt die heeft my buyten waarden
Gheseghent, en ghesalft, tot KEYSER... (vs. 549-550)

Inderdaad, de aardse bedéling is een afspiegeling van de hemelse. Verzet tegen de
eerste brengt verzet tegen de tweede mee. Aantasting van de orde hier heeft
consequenties op een hoger niveau. De toeschouwer, eventueel de lezer, wordt
onmiddellijk met dit mikro- en makrokosmische probleem geconfronteerd23. Bange
voorgevoelens over de afloop van het avontuur moeten hem wel bekruipen, nu de
door God geïnspireerde macht zich zo duidelijk laat horen in de afwijzing van iedere
poging tot doorbreking van de gevestigde hiërarchie. Gezag is noodzakelijk, zo toont
de keizer aan. Ziedaar de ratio van zijn speech. Niet om een algemeen buiten het spel
liggend doel, een didactisch aspect dus om de vorstelijke autoriteit te verdedigen,
maar in de context van het geheel, in de visie van Bredero, speelt deze
gezagsontplooiing een belangrijke rol; zij is een integrerend deel van een
levenswerkelijkheid, van de levenswerkelijkheid. Zij is niet onderwijzend, maar wel
exemplarisch.
Voor ons schijnt de keizer zich met te veel behagen te verlustigen in het uitmeten
van zijn autoriteit. Aan de omstandigheid dat wij met deze woorden niet direct contact
hebben, ligt naar mijn mening een belangrijk probleem ten grondslag. Vele dingen
in de ons omringende wereld, waarin wij onze zekerheden vinden, of die indifferent
zijn voor onze houding, werden destijds nog als ondoorgrondelijk of vijandig ervaren.
En al is het intussen wel duidelijk dat wij niet in staat zijn de natuur te beheersen en
dat zij ook ons bepaalde grenzen stelt, - men denke slechts aan de milieuvervuiling
- toch hebben de wetenschap en de technologie ons belangrijke gegevens verschaft
over onze werkelijke plaats in het natuurlijk bestel. De zeventiende-eeuwer was nog
niet zo ver; alleen door haar in te lijven
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in de goddelijke hiërarchie werd zij minder dreigend. Religieuze noties geven
zekerheid. God is de vaste onveranderlijke macht. Hij scheen deze wereld te leiden
naar een door Hem vastgesteld en gekend doel, voor velen de zin van de geschiedenis.
Het aardse gezag nu is de meest grijpbare afstraling van Zijn almacht. Het schoonste
dat God geschapen heeft is de orde in alle dingen, zegt Bodin in Théatre de la Nature
universelle24. Welnu, deze harmonische geleding manifesteert zich niet alleen op het
niveau van het bovenzinnelijke en de bouw van het heelal, maar ook op dat van de
staat, de maatschappij, het gezin en het individu. Al deze correspondenties bezitten
daardoor een goddelijke dimensie. Staatkundige instellingen, sociale en familiale
verhoudingen ontlenen hieraan het sacrosancte karakter, dat in hoge mate hun
duurzaamheid heeft bepaald. Gezag is tastbaar aanwezig en geeft zekerheid.
Aanranding van de vorstelijke macht leidt dan ook onmiddellijk tot repressieve actie.
Er is ‘vande eerste oorsake, als een coordeken vanden Hemel tot aen dese
benedenste saken ghespannen, met een ghelijcke samen bindinghe ende aen een
hanghen, om dat de bouenste cracht wtstroeyende haer stralen tot dese comen soude,
om dat indien het een wterste gheraect wert, ooc het ander beuen ende roeren
soude’...25
Ziehier het gedachtenpatroon waarin Griane en Florendus zich rebellerend opstellen
tegenover de keizer, verdediger van de maatschappelijke zekerheden. Het begin van
zijn woorden is principieel. Het stelt de hiërarchische opbouw van het heelal in het
licht. ‘Den opper-hemel Godt’, d.i. God die zetelt in de hoogste hypostase; bij Hem
begint ‘the chain of being’, die eindigt op het laagste niveau met de materie. Op een
belangrijke plaats in dit systeem, daar waar geest en stof elkaar kruisen, bevindt zich
de mens in zijn wereld. Ook die wereld is opgebouwd, zoals Hugo de Groot zegt,
volgens het geometrische principe, d.w.z. volgens dat van de piramide26. Aan de top
staat de keizer, eenzaam en hoog tronend boven al zijn medemensen, bekledend het
‘naastgoddelijk gezag’. Dit is in hem als persoon belichaamd. Hij bezit het ‘buyten
waarden’, buiten eigen verdienste, en ziet zich dus inderdaad als ‘minister Dei’ en
als goddelijk symbool. Deze nauwe band tussen God en vorst werd uitgedrukt door
de zalving. ‘Den opper-hemel Godt... heeft my... Gheseghent, en ghesalft, tot
KEYSER....’ Troon en zalving waren de tekenen van de verhevenheid en de
onaantastbaarheid van de vorst boven de gemeenschap die God aan hem had
toevertrouwd27. Hij is er ter beveiliging van de orde, d.i. van de factor die zekerheid
geeft.
Vanwaar kan het verzet tegen het gezag komen? Van binnen uit: van de
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zijde van het ‘toomeloose volck’, d.i. de massa die alleen emotioneel reageert, die
de hartstochten niet betoomt door de ratio en die dus een ‘Redenryck gebit’ nodig
heeft, d.w.z. die bedwongen moet worden door een macht welke zich door de rede
laat leiden. Algemeen werd in het voetspoor van Aristoteles aanvaard dat de massa
slechts handelde uit vrees voor straf en niet terwille van het moreel goede28. Een
normatief oordeel vinden wij bij Charron: ‘Le peuple (nous entendons ici le vulgaire,
la tourbe & lie populaire, gens sous quelque couvert que ce soit, de basse, servile &
méchanique condition) est une bête étrange à plusieurs têtes, & qui ne se peut bien
décrire en peu de mots, inconstant & variable ... Sans jugement, raison, discrétion...
Ennuyeux & malicieux, ennemi des gens de bien, contempteur de vertu... Mutin, ne
demandant que la nouveauté & remuement, séditieux, ennemi de paix & de repos,...
Ne scachant jamais tenir mesure, ni garder une médiocrité honnête: ou très-bassement
& vilement il sert d'esclave, ou sans mesure il est insolent & tyranniquement il
domine... Ils vous feront peur si vous ne leur en faites: quand ils sont effrayés vous
les baffouez & leur sautez à deux pieds sur le ventre, audacieux & superbes si on ne
leur montre le bâton, dont est le proverbe, oings-le, il te poindra, poinds-le, il
t'oindra29...’
Zo is het te begrijpen, dat de keizer spreekt over het feit dat hij ‘tot dwangh Van
't toomeloose volck’ is aangesteld. Uit de praktijk en uit de geschiedenis waren
‘plotseling’ optredende bewegingen van de massa bekend, emotionele uitingen van
onlust, bepaald door sociale, economische en religieuze factoren. Men beschikte
echter niet over de uitdrukkingscategorieën om de gedachten over deze verschijnselen
gestalte te geven en viel zo terug op een algemene in de toenmalige psychologie
gangbare terminologie. De vorst heeft het volk ontvangen van God: een constatering
waarin de afstand tussen vorst en onderdanen zich ondubbelzinnig manifesteert. En
hij zegt dat het hem ‘nu eert, en bidt, voor eenen God der aarden’, daarmee én zijn
sacrale positie in het licht stellend én de nadruk leggend op het ambivalente karakter
van de verhouding tussen de alleenheerser en hen die hem moeten gehoorzamen. In
de eerste plaats is er de vrees die moet worden ingeboezemd, bovendien de liefde
die moet worden opgewekt. Expliciet constateert de keizer deze noodzaak nogmaals:
Ick ben der kleynen tróóst, der gróótsche, gróóte schrick,
Den blixem, het ontsach, dat niemant darf bekrachten,
Ick vel der batschen moedt alleen met myn ghedachten! (vs. 553-555)
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De tweede dreiging komt van buiten of liever: is van buiten gekomen. De vreemde
aanvallers betekenden een groot gevaar, maar ze zijn verslagen; andere tegenstanders
durven zich niet roeren. De keizer dankt de ‘strydtbaren Prins van 't griecksche
MACEDONIEN’ voor zijn hulp, en evenzeer de ‘Moedighe Vorsten, en ghy Prinsen,
myn Baroenen’, die gezien worden als even zovele bevestigers van zijn autoriteit.
Tegenover hen past een andere houding dan die welke bij het lagere volk succesvol
is; terecht, de loyale aristocratie nam in de staat een geheel andere positie in. Geen
vertoon van macht, maar gunsten dienen hier. Zó kan de vorst zeker zijn van de liefde
van zijn onderdanen.
'tWel willen van het volck, zyn 's Prinschen beste muren. (vs. 580)

Dit en ook wat erop volgt - het machtsmisbruik van de tiran en zijn lot - lijkt algemeen
geldig te zijn, wat het inderdaad ook is, maar toch is deze claus allereerst functioneel
in het geheel van het stuk. Opnieuw worden wij geconfronteerd met de goddelijkheid
van het gezag, bevestigd door de rechtvaardige wijze waarop het wordt uitgeoefend.
De wet van God, de wet der natuur en de wet van de rede lagen in elkaars verlengde30.
Matiging, temperantia, is een renaissancistische deugd van de eerste orde.
Die niet te forts, noch slap zyn landen gaat bestieren,
Maar maticht met verstant zyn ongebonden wil:
Die heerscht oprecht, en goet, in aller huesheyt stil. (vs. 585-587)

Charron zegt hiervan: De vorst heeft voor een goed bestuur ‘bienveillance & autorité’
nodig. ‘Par le premier le souverain & l'état est aimé; par le second il est craint &
redouté. C'est le tout de prudence de tempérer ceci, ne rechercher d'être redouté en
faisant du terrible; ni aimé en trop s'abaissant. Dan heerst hij oprecht, d.w.z. in
overeenstemming met de gerechtigheid, goet, d.w.z. in harmonie met Gods wetten,
en in aller huesheyt stil, d.w.z. zonder ophef en zonder zich erop voor te staan uit
zijn aristocratische deugden31. Hoezeer Bredero in overeenstemming met de eigentijdse
normen oordeelt, kan blijken uit enkele citaten uit La Primaudaye's L'Academie
Françoise: ‘En vn Roy se voit l'image & l'ordonnance des oeuures de Dieu, qui est
autheur de Polices & de tout ordre.
Car la force & la Crainte, & la multitude des gardes n'asseurent point tant l'Estat
d'vn Roy, que font la bienveillance, la bonne affection, la grace, & l'amour de ses
suiects, qu'il se peut acquerir par bonté & iustice. Et
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ceux-là seulement (disoit Marc Aurele, instruisant son fils) sont pour tenir longuement
vn Royaume sans danger, qui par bonnes moeurs & iustes actions impriment aux
coeurs de leurs peuples, non pas vne crainte de leur puissance; mais vne amour
commune de leur vertu’32.
Heeft Bredero dit alles serieus bedoeld? Is er niets merkbaar van een satirische
visie op de grootheid van de mens - misschien een vermeende grootheid -, op al het
machtsvertoon in deze wereld? Schuilt er in het feit dat de keizer een prins eert die
hem bezig is te bedriegen, geen ironie? De chooren aan het slot van het eerste bedrijf
leren ons wel anders. Hierin toch geeft de auteur commentaar op de voorafgegane
scènes en preludeert hij op wat volgt:
Wanneer de sotte sin-lijckheden,
't Versierlijck brein met kracht verheerd;
Dan wijckt vernuft, dan vlucht de reden,
Als domme jueght volcht zyn begheert. (vs. 749-752)

Deze verzen staan in rechtstreeks contrast met de vzn. 45-50, waarin de waardigheid
van de mens in een harmonisch samengaan van de krachten van de ziel haar
uitdrukking vindt. Ze lopen parallel met de vzn. 52-55: ‘sotte sin-lijckheden’ en
‘ongetemde lust’ komen overeen. ‘Sinlijckheden’ zijn gemoedsbewegingen, waarbij
gemoed de naam is voor de ziel onder het aspect van de emotionaliteit. ‘'t Versierlijck
breyn’ geeft het geestelijk leven van de mens onder het gezichtspunt van de
‘phantasia’, die wens- en droombeelden kan vormen. Wanneer de dwaze
gemoedsbewegingen het fantasierijke brein met geweld overheersen, dan wijkt het
vernuft, d.w.z. dan verdwijnt de mogelijkheid van contemplatie; dan vlucht de rede:
er is geen sprake meer van het overwicht van de ratio. En evenals in vs. 54 wordt de
jeugd, die de begeerten volgt, beoordeeld als dom, onnadenkend, roekeloos.
Deze strofe is de samenvatting van drie voorafgegane strofen, waarin de ogen
beschuldigd worden van het aanstichten van de ‘Minn’, het sexuele aspect van de
liefde, van het uitroeien van de kuisheid, van het ‘verbeesten van de sinnen’, hetgeen
betekent dat de mens tot het dierlijke niveau afdaalt, zich laat leiden door zijn driften,
en afstand doet van de hoge plaats waarop hij is gesteld.
‘Het jonghe hart’ is de jeugdige mens, gedreven door de hartstochten, gelokaliseerd
in het hart. Het ziet de lusten - de bevrediging van de be-
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geerten - als de hoogste vervulling, maar het constateert na veel onrust het totale
deficit.
In de verdere strofen wordt het gezagsprincipe weer opgevat en de kernwoorden
ter typering van de ‘domme jueght’ zijn ‘radeloos’ d.i. zonder raad te aanvaarden;
‘blint’ d.i. met gesloten ogen, en ‘Moetwillich’ d.i. wel wetende wat betamelijk is,
maar er zich niet om bekommerende33. Dan worden de rebellen tegen elkaar
afgewogen. Geen woord van afkeuring voor Florendus, de volle schuld voor het
gebeuren treft Griane. Laten wij niet te gauw onze toevlucht nemen tot biografische
verklaringen. Te zeggen dat hierin een stuk ervaring spreekt van Bredero zelf, die
zich herhaaldelijk teleurgesteld zou gezien hebben in zijn liefde, is een argument dat
in de context van het spel niets verklaart. Integendeel, ieder gegeven hierin kan slechts
bestaan bij de gratie van het geheel, waarin het moet functioneren.
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II
De renaissance zag een duidelijk verschil tussen het gedragspatroon van de man en
dat van de vrouw, berustend op een fysiek onderscheid. Ook hun onderlinge
verhouding lag daardoor vast.
In de zestiende eeuw en nog in de eerste decennia van de zeventiende kon men
niet anders denken dan in hiërarchieën en correspondenties, met als grondslag de
idee van de makro- en mikrokosmos. De orde, door de goddelijke voorzienigheid
gelegd in de schepping, zet zich voort van boven naar beneden, herhaalt zich tot in
het veelvuldige en doet steeds, parallel met het bovenzinnelijke patroon, een piramide
van gezags- of rangverhoudingen ontstaan. Illustratief is in dit opzicht het volgende
citaat, aan La Primaudaye ontleend: ‘C'est chose vraye qu'en toutes choses creées,
animées & autres, nous trouuons touiours vne d'icelles, qui a sur les autres de son
genre préeminence, comme entre toutes creatures raisonnables, l'homme; entre les
bestes, le Lyon: entre les oiseaux, l'Aigle: entre les grains, le bled: entre les breuuages
le vin: entre les choses aromatiques, le bausme: entre les metaux, l'or: entre les
elemens, le feu: esquelles demonstrations naturelles nous pouuons iuger, que le Royal
& Monarchique Gouuernement approche plus de la nature que tout autre’34.
Was het monarchale gezag meer dan enig ander hi overeenstemming met de natuur,
d.w.z. met de door God voorgeschreven orde, precies zo stond het met de ouderlijke
macht en in het bijzonder met de vaderlijke. Het ‘eert uw vader en uw moeder’,
duidelijk door de bijbelse boodschap verkondigd35, was een hechte grondslag voor
de beleden moraal en voor de samenleving. Charron vat de plichten van de kinderen
samen: ‘... le premier est la révérence, non-seulement externes et contenances, mais
encore plus internes, qui est une sainte & haute opinion & estimation, que l'enfant
doit avoir de ses parens comme auteurs, cause & origine de son ètre et de son bien,
qualité qui les fait ressembler à Dieu. Le second est obéissance, voire aux plus rudes
& difficiles mandemens du pere... Le quatrieme est de ne rien faire, remuer,
entreprendre qui soit de poids, sans l'avis, consentement & approbation des parens,
surtout en son mariage... Le cinquieme est de supporter doucement les vices,
imperfections, aigreur, chagrin des parens, leur sévérité & rigueur’36.
Tegen een zodanig gevestigd gezag heeft Griane zich verzet. En zij is zich van dit
gezag duidelijk bewust, zoals uit haar overleggingen blijkt:
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Volcht als een eerbaar kint u ouders wijsen raadt:
Eer u 't leetwesen praamt na d'onvoorsiene daadt,
Vertrouwt u Vaders kund, meer als u sinn'lijckheyden,
Hy soeckt u blinde-ziel van t'doolpadt of te leyden.
Wie eygen-sinnigh stouwt ter werelt yets bestaat,
Bequeeldt wel dick zyn doen, in 't eynde maar te laat.
Waarom o jonge Vrouw! wilt toch met voorsicht letten
Op d'uytkoomst van u Min, die g'uyt u sin moet setten.
En u FLORENDUS oock, na 's Moeders goet bevel;
DIE RAAT VAN OUDERS VOLGHT, DIE DOET OPRECHT EN WEL. (vs. 699-708)

Maar zij weet ook:
Voor die moetwillich hier het oor der zielen stoppen,
Ist voor een Dood-mans duer, sonder in laten kloppen. (vs. 121-122)

En deze woorden karakteriseren haar werkelijke handelen.
Hierop berust de aperte veroordeling in de chooren:
GRYANE, die verdwaasde Vrouwe,
Uyt lust vergeckt, heel tochtich mint,
Wat haast begint, kan haast ophouwen,
Der vrouwen sin, dryft met de wint. (vs. 761-764)

Opvallend zijn hier twee dingen. Terwijl van Florendus gezegd wordt dat hij een
minnaar is in alles volmaakt (vs. 760), blijkt Griane ‘een verdwaasde Vrouwe’, een
zinneloze vrouw te zijn, geheel door haar emotionaliteit beheerst. Zij mint ‘heel
tochtich’, d.w.z. haar liefde is bepaald door de hartstocht, de ratio neemt er geen deel
aan. Daarnaast wordt een algemeen oordeel over de vrouw gegeven: zij is wispelturig.
Wij vragen: waarom deze ongelijke behandeling van de beide gelieven, waarom het
ongunstige oordeel over de vrouw? Een antwoord geven ons de opvattingen zoals
die leefden in de aristotelische traditie. De hiërarchische conceptie vormde daarvan
de kern. Alles in het heelal - uitgezonderd God - heeft zijn natuurlijke meerdere;
alles - behalve de vormloze materie - heeft zijn natuurlijke mindere. Daardoor is een
scala van waarden aanwezig, zó dat het geluk en de waardigheid van ieder wezen is
gelegen in de gehoorzaamheid aan de meerdere, in het heersen over de mindere.
Falen hierin betekent chaos in zijn omgeving, en al naar de mate van belangrijkheid
van iemands positie, reikt de wanorde verder. Zo grijpt het tekortschieten van de
overheid, het-
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geen wil zeggen discongruentie met Gods wetten, wijd om zich heen; het Horatiaanse
vers
quidquid delirant reges, plectuntur Achivi (Ep. 1, 2, 14)

werd graag geciteerd en vertaald, en drukte een facet van het cultuurpatroon uit. Het
is natuurlijk niet zo dat men zich deze dingen voortdurend theoretisch bewust maakte,
maar ze waren ingeweven in het geheel van zekerheden en bepaalden van-binnen-uit
het gedrag van de enkeling en de groep. Wij zien Griane dit argument hanteren in
haar heen en weer geslingerd worden tussen enerzijds haar hiërarchische plaats en
de eisen daarvan, en anderzijds de haar beheersende hartstochten:
Ghy zyt het voorbeeldt van het Vrouwelyck gheslacht;
Wiens leven elck een juyst wel na te volghen tracht,
So ghy d'onkuysche lust durft sorghelóós gaan wagen,
U arm gemeent (misschien) sal't eeuwelyck beklagen. (vs. 240-243)

Onmiskenbaar is de laatste versregel een adaptatie van het tweede gedeelte van
Horatius' vers, terwijl een reminiscentie aan Hoofts weergave: ‘Der vorsten narrerij
d'arme gemeent ontgelt’ zeker mogelijk is37. Niet dit is het belangrijkste, ook al
betrappen wij het renaissancistische principe van de imitatio. De waarde wordt
bepaald in de context van Grianes handelen. Zij, in haar positie van dochter van de
keizer, is overtuigd van haar functie in de vastgestelde orde: haar doen en laten zijn
exemplarisch, zij is het hoge voorbeeld, zij weet het. Zij ziet ook de consequenties
van haar sexuele verlangens, haar ‘onkuysche lust’: het arme volk zal er de dupe van
worden. Maar zij mitigeert de uitspraak door de toevoeging: ‘misschien’. Toch
onzekerheid over haar importantie in het geheel van de hiërarchie? Of een poging
om haar toekomstige beslissing, waarvan zij voorvoelt hoe die zal uitvallen, minder
ernstig te maken? Hoe dit ook zij, deze navolging, waarschijnlijk wel indirect van
het klassieke voorbeeld, krijgt haar organische plaats in de overleggingen van Griane.
In het trapsgewijs geordende systeem van het heelal is regeren en geregeerd-worden
in overeenstemming met de natuur. De ziel is de natuurlijke meesteres van het
lichaam, de rede de natuurlijke bestuurder van de hartstochten, de man van de vrouw.
In het denken van de zeventiende eeuw is de vrouw nog de mindere. Reeds bij de
conceptie blijkt dit. De sexuele omgang van echtgenoten is gericht op het voortbrengen
van een kind van het mannelijk geslacht. De man ‘s'abstiendra de cette action &
copulation sept
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ou huit jours. Durant lesquels se nourrissant de bonnes viandes plus chaudes & seches
qu'autrement, & qui se cuisent bien en l'estomac. Fasse l' exercice peu plus que
médiocre. Tout ceci tend à ce que la semence soit bien cuite & assaisonnée, chaude
& seche, propre à un temperamment mâle, sain & sage. Les fainéans, lascifs, grand
mangeurs, qui pource mal cuisent; ne font que filles ou hommes efféminés &
lâches...’38 Inderdaad, het voortbrengen van een man, was het doel van de natuur, zij
streefde immers naar volmaaktheid. Niet anders oordeelt Huarte; ook zijn
beschouwingen zijn gewijd aan de succesvolle procreatie van mannelijke telgen;
voor hem bestaat evenmin als voor Charron twijfel eraan, dat zonen te prefereren
zijn boven dochters39. En daarmee zitten wij feitelijk in het debat over de positie en
de waardigheid van de vrouw, dat vorm kreeg in de middeleeuwen, hevig woedde
in de zestiende en zeventiende eeuw, en verflauwend tot in onze dagen voortduurt40.
Wanneer wij schematiseren, kunnen wij drie opvattingen onderscheiden. Twee
extreme, elkanders tegenpolen: de natuur van de vrouw is geneigd tot het kwade,
een ziel zelfs werd haar ontzegd; en: de vrouw is het meest eminente schepsel.
Daartussen stond de gematigde mening: de vrouw is de mindere van de man, een
mening die in het cultuurpatroon, in ieder geval in theoreticis, tot werkelijkheid is
geworden. Het is een erfenis uit oude cultuurtoestanden in patriarchaal gestructureerde
maatschappijen, zoals die bestaan hebben bij de indo-germanen, en in het Nabije
Oosten bij joden en islamieten41. Het christendom verzachtte wel de positie van de
vrouw, maar handhaafde haar ondergeschiktheid - vooral de paulinische theologie
was hier debet aan -. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de smaad en de lof die
vrouwenhaters en -bewonderaars verkondigden, en de visie die de wetenschap had
op de lichamelijke en geestelijke constellatie van de vrouw. De eerste twee werden
vaak gehanteerd om de auteur de gelegenheid te geven te schitteren in geestigheid
en zijn grote vaardigheid ten toon te spreiden in het genre van de satire of dat van
de panegyriek. De laatste was de basis voor de plaats van de vrouw in haar relaties
tot de omringende wereld.
Fysiek en daardoor psychisch was de vrouw inferieur aan de man. De menging
van de lichaamsvochten en de verhouding van de primaire eigenschappen was hiervan
de oorzaak. Het samengaan van de humeuren: bloed, flegme, gal en zwarte gal met
de eenvoudige qualitates: heet, koud, vochtig en droog, bepaalde de lichamelijke
structuur van de mens, de complexie. Deze laatste zou ideaal zijn, als de vochten en
eigenschappen in een volmaakt evenwicht ten opzichte van elkaar verkeerden. Die
toestand kwam bijna niet
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voor, meestal overheerste één van de humeuren. Deze structuur hoefde niet fataal te
zijn, mits zij gematigd was. In de verschillende levensperioden, in de opeenvolgende
seizoenen, in het verloop van de uren van de dag, in onderscheidene streken was een
verandering van de complexie waar te nemen onder invloed van de wisselende
overheersing van één der humeuren en één der combinaties van primaire
eigenschappen. Ook de sexe was medebepalend. Gedurende de jeugd en de mannelijke
jaren, tussen 21 en 49 jaar, bepaalde het bloed met de primaire eigenschappen heet
en vochtig de psychosomatische structuur. Dit alles veroorzaakte bij de man een
onweerstaanbare drang naar de andere kunne, leidde vaak tot excessen op sexueel
gebied, maar wekte ook op tot moed en edelmoedigheid. Tegenover deze ondeugden
van de man stond men tolerant. Charron zag ze als natuurlijk: ‘Les vices de la jeunesse
sont témérité, promptitude indiscrete, débauche, & débordement aux voluptés, qui
sont choses naturelles, provenantes de ce sang bouillant, vigueur & chaleur naturelle,
& par ainsi excusables,...’42. Hooft laat Machtelt van Velsen dan ook zeggen, wanneer
zij het gebeurde met Floris V overdenkt:
Gheeft seecker 't jeuchlijck bloedt... wat toe. (vs. 51)

Haar veroordeling berust op de grootte van het exces - verkrachting - en verder geheel
op sociale gronden.
Van deze, tot in het oneindige variërende, somatische structuren was het
temperament van het individu afhankelijk; en zo had men een gerede verklaring voor
het verschillend-zijn van de mensen in psychologisch opzicht. Wel onderscheidde
men bepaalde typen: sanguinarii, flegmatici, cholerici en melancholici, al naar het
overheersen van één der lichaamsvochten. Ziel en lichaam werden zozeer als een
eenheid beschouwd, dat er voortdurend sprake was van een wederzijdse beïnvloeding.
Tegenover de mannelijke complexie, een gunstige omdat zij zich kon louteren en
een geestelijke bovenbouw van rationeel denken en handelen mogelijk maakte, stond
die van de vrouw. Deze werd over het geheel bepaald door flegme en de
eigenschappen koud en vochtig. Een dergelijke structuur was niet bevorderlijk voor
het functioneren van de rationele capaciteiten. In verstandelijk opzicht stond de vrouw
dan ook achter bij de man. Maar evenzeer faalde de ratio in haar taak regulerend op
te treden tegenover de hartstochten; deze waren dan ook overheersend in haar
gedragspatroon, en dat niet incidenteel, maar habitueel, zonder uitzicht op een hoger
levensplan. Onstandvastigheid, beïnvloedbaarheid voor impulsen van buiten en van
binnen waren daarvan
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het gevolg. Zo waren de vrouwen gemakkelijk over te halen; ongedurigheid en
onberekenbaarheid waren hun privilege. Fantasie- en droombeelden bepaalden maar
al te vaak hun daden. De officiële maatschappij baseerde hierop haar theorieën van
hekserij, die werden omgezet in de gruwelijke realiteit van verbrand vlees.
Tegenstanders van dit procédé, zoals de nuchtere Nederlandse medicus Jan Wier43
en de Engelsman Reginald Scott44, bestreden het verschijnsel met een beroep op de
psycho-somatische structuren, veroorzaakt door humeuren en primaire eigenschappen,
en oordeelden dat er gesproken moest worden van psychische afwijkingen, die
demonen bewerkstelligden door zich te mengen met de lichaamsvochten en deze te
depreciëren. Hun stemmen gingen in de zestiende en in het begin van de zeventiende
eeuw, en in vele landen nog lang daarna, verloren.
Hugo de Groot baseert op de veronderstelde invloed van de lichaamsvochten de
juridische afhankelijkheid van de vrouw in de maatschappij en het gezin: ‘... alzoo
doorgaans der wijven geslacht als kouder ende vochtiger, minder bequaemheid heeft
tot zaken, verstand vereisschende, als 't geslacht der mannen, zoo is het mannelick
gheslacht, genoegzaem aengeboren eenige opperheid over de wijven’45.
Heel pregnant stelt Hooft de verhouding tussen de sexen aan de orde in zijn
Dankbaar Genoegen, waarin hij God dankt voor het feit dat hij als man is geboren
en niet
In onvolkoome vorm, gelyk de vrouwebeelde'; (vs. 53)

En ook Bredero zelf kent dit blijkbaar als een levende ervaring, getuige zijn
Aendachtigh lied ‘Vintmen by oudt of jongh’:
Ick danck u Heer daer van,
Dat ghy my schiept een man... (XII, vs. 31-32)

Dit is de kern van de zaak: de vrouw is de mindere van de man en dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de omstandigheid dat zij behoort ‘à ceux qui ne
peuuent dompter leurs passions, ny remedier par raison’, naar de formulering van
Lemnius46.
Ook wat de morele eigenschappen betreft, is er een duidelijk verschil tussen de
man en de vrouw, een verschil dat eveneens teruggaat op het onderscheid in
complexie. Hierin is gelegen de begeerte van de man om bepaalde eigenschappen te
ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de bij hem uiteindelijk overheersende
ratio. Reeds in de antieke wereld waren de eisen geformuleerd, die de moreel
harmonische persoonlijkheid behoorde te
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bezitten. Dat deze van maatschappelijke en staatkundige aard waren, is te begrijpen,
daar ze ontstonden in een wereld - de Grieks-Romeinse - waarin de via activa werd
aangeprezen, d.w.z. waarin zich een gedragspatroon ontwikkelde dat op het hic et
nunc afgestemd was en een evenwicht tussen individuele vrijheid en collectiviteit
nastreefde. De cardinale deugden: wijsheid (prudentia), gerechtigheid (justitia),
dapperheid (fortitudo), gematigdheid (temperantia) met additionele eigenschappen,
zoals grootmoedigheid (magnanimitas) en vrijgevigheid (magnificentia) vonden in
de ciceroniaanse en aristotelische traditie grote verbreiding. Ze werden geprojecteerd
als sociale waarden en kregen de functie van opvoedkundige regels voor de elite. Zo
vormde zich een nieuwe ethiek, waarin de klassieke cultuur, zoals die toen
geïnterpreteerd en ervaren werd, een organische plaats innam, in sterke mate op de
wereld gericht en los van religieuze dogma's. De cardinale deugden zijn typisch
eigenschappen van de man, geheel in overeenstemming geacht met zijn lichamelijke
en mentale predispositie. Totaal andere eisen worden dan ook aan de vrouw gesteld,
haar psychosomatische structuur leidt hiertoe, zo meende men. In haar aan de
echtgenoot ondergeschikte relatie moet zij in het huwelijk de getrouwe echtgenote
zijn en daarvóór de dochter die de wensen van haar ouders, in het bijzonder die van
haar vader, eerbiedigt. Twee eigenschappen kenmerken haar als zodanig: kuisheid
en gehoorzaamheid; ook lijdzaamheid en nederigheid sieren haar. Men ziet het: juist
het tegengestelde van een vrije, zelfbewuste ontplooiing van de geestelijke krachten,
zoals bij de man. Ruth Kelso zegt: ‘I venture to suggest... that the ideal set up for the
lady is essentially Christian in its character, and the ideal for the gentleman essentially
pagan’47. Inderdaad, het christendom zoals het beleden werd in de zestiende en
zeventiende eeuw, en nog lang daarna, betekende voor de vrouw verdringing van de
sexuele behoeften. Deze werden als niet ter zake beschouwd - immers voor de
procreatie niet noodzakelijk - vaak zelfs als immoreel48. De vrouwelijke eer bestond
in het bewaren van haar maagdelijkheid tot haar huwelijk, en daarna in absolute
trouw aan haar echtgenoot. Haar overspel werd beschouwd als de schending van de
eer van de man. Sexuele gemeenschap vóór het getrouwd-zijn werd bij de man
getolereerd, bij de vrouw afgekeurd en gezien als een overtreding van de goddelijke
en morele wetten, belediging van het gezag van de ouders en van de Kerk.
Natuurlijk was de positie van de vrouw niet in alle landen dezelfde. Guicciardini
releveert als een bijzonderheid de grote zelfstandigheid van de Nederlandse vrouwen,
ook haar vrijheid49. Maar hoe zeer de verhoudingen
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ook afweken in de onderscheiden gebieden en op de verschillende niveaus der
maatschappij, het inferieur-zijn van de vrouw, haar ondergeschiktheid aan de man
voor de wet, waren vaste gegevens in de Westeuropese wereld.
Als wij de theoretische grondslagen van de mentale structuren van man en vrouw
in het oog houden, wordt ons het optreden van Florendus en van Griane volkomen
duidelijk en ook de beoordeling van beider handelen in de chooren: gunstig voor
Florendus, ongunstig voor Griane.
Zoals wij reeds zagen, zijn in de jeugd alle omstandigheden wat de fysiologische
structuur van de mens betreft, dienstig voor een overheersen van de hartstochten.
Vandaar de tolerante houding tegenover de jonge man, wanneer hij zich te buiten
gaat; het is een voorbijgaande storm, zou men kunnen zeggen, die de lucht zuivert
en gevolgd wordt door een rustiger atmosfeer van beheerst gedrag, in
overeenstemming met de fysiologische factoren die in de volwassen leeftijd
overheersend zijn. De jongeman is zich bewust van deze aberratie, voorbestemd als
hij is voor een meer rationele inrichting van zijn leven. Bij de vrouw echter is de
fysiologische gesteldheid een constant gegeven, zeker durend tot haar ouderdom.
Bij haar treedt dan ook een geheel andere reactie op. Zij is niet voorbestemd voor
een hogere vorm van geestelijk gedrag, maar de emotionaliteit blijft haar overheersen;
daarom heeft zij de leiding en bevoogding van de man nodig.
Zo is de visie op het menselijk levenspatroon in de jeugdjaren. En hiermee in
overeenstemming zien wij Florendus en Griane handelen. Florendus begint met het
stellen van het ideaal: ziehier de grootheid van de mens. Maar direct daarop laat hij
zichzelf zien in de spiegel van de ironie: immers, de hartstochten beheersen hem.
Het is duidelijk: hij ziet zijn abdicatie van de troon waarop hij door de goddelijke
providentia is verheven, als een verraad aan die hoge bestemming. Hij constitueert
zich echter tevens als de volmaakte minnaar; en de kern hiervan zal de standvastigheid
blijken te zijn. Daartegenover staat Griane: zij accepteert de overheersing van haar
hartstochten over de rede als een vervulling van haar natuur, d.w.z. van haar fysieke
en psychische structuur als vrouw in hun wederzijdse beïnvloeding, die haar een
bepaald handelen toelaat en voorschrijft. Voor Griane is de hogere menselijkheid
nauwelijks in het geding. In wezen is zij ‘slechts’ hartstocht, hier: sexueel verlangen.
Zij wenst bevrediging hiervan, maar er zijn traditionele remmen. Eén voor één worden
deze beletselen ter zijde geschoven. Wij zien haar in haar strijd met alles wat de
maatschappelijke conventie voor haar als meisje en als prinses heeft bepaald.
De eerste woorden die zij spreekt, getuigen reeds van een totaal andere
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verhouding tegenover het haar rakende probleem dan wij constateerden bij Florendus
in dezelfde omstandigheden.
Het emotionele als wezensbestanddeel van de vrouwelijke psyche, treedt terstond
op de voorgrond:
Wat klauwtert uyt myn hart, tot boven in myn sinnen,
En doet 't beroerde-Breyn een harde strydt beginnen?
Laas tusschen myn Natuur en redelyck vernuft, (vs. 109-111)

Onweerstaanbaar - ‘klautert’ drukt het goed uit - stijgt de hartstocht uit het hart naar
boven tot in de inwendige zinnen, dat zijn de verbeelding, de rede en de herinnering50.
Zij alle drie worden betrokken in de nu ontbrandende strijd, welke culmineert in de
controverse van de ratio en de begeerte, die inherent is aan de complexie, ‘myn
Natuur’. Hier valt de beslissing. Tot nu is de rede heerseres geweest, de sexuele
verlangens zijn slapende gebleven, in een levensperiode die toch van nature
aangewezen is voor het wakker zijn van die begeerten: de jeugd.
Waar door myn geyle iuecht afwijsich schuylt en suft
Int hartje van myn tydt, in 't beste van myn dagen, (vs. 112-113)

Dan begint de tweede fase in het proces, ingeleid door de met vs. 109 parallel lopende
vraag:
Wat mach myn oude schaamt velt-vluchtich so veriagen? (vs. 114)

Zij ziet haar vroegere schaamtegevoelens op de vlucht gedreven. Door wie? Met
welbehagen stelt zij vast dat de vrees, ‘de al te blóóde vrees’, n.l. voor schande, zich
al heel gemakkelijk laat verdrijven. En dit geschiedt door een kind, een barrevoets
lopende knaap, bezitloos, naakt en blind51, de pijlen schietende Cupido, symbool van
de zinnelijke liefde. En huiverend in haar lustgevoelens zegt zij:
De gróót-hartige Eer, geharnascht met de Reden;
Hoort voor de Wapen-godt niet uyt zyn tret te treden. (vs. 117-118)

Voor de vrouw is eer equivalent met kuisheid, de begrippen zijn verwisselbaar. Deze
kan slechts behouden blijven, als zij zich harnast met de rede, d.w.z. als zij alle
aanvechtingen van de begeerten afwijst op grond van redelijke overleggingen. En
die zijn geconcretiseerd in religieuze en sociale conventies. In een
mannen-maatschappij is deze kuisheid van de vrouw tot een voorwaarde voor deugd
verheven en op die wijze gerationaliseerd,
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d.w.z. ingepast in het arsenaal van zekerheden, beveiligd door goddelijke wetten.
Zij krijgt de epitheta, gangbaar in deze situatie. Dan is de eer ‘groot-hartig’,
grootmoedig, d.i. magnanimus, samenvallend met de wens om uit te blinken, anderen
voorbij te streven. Het bewaren van de kuisheid, het onderdrukken van sexuele
behoeften, krijgt juist zijn aureool in concurrentie-positie. Immers, de gesublimeerde
hartstochten schenken de grootheid aan de mensen. Dapperheid, grootmoedigheid,
ook toorn en wraak, zegt Hugo de Groot, komen voor in hetzelfde gedeelte van de
ziel ‘en ... van deeze zijde alleen wordt ons Goddelijkheid, Menschelijkheid, Wildheid
toegeschreeven’. Welnu, deze groothartige eer behoort niet terzijde te gaan voor
Cupido, zegt Griane ironisch; een lapidair laat zij erop volgen: te laat! Gelaten en
toch voldaan constateert zij het feit van de onbezonnenheid, de vergeefsheid van het
achteraf-denken, het vruchteloze van raadgevingen voor iemand die willens en wetens
zich afsluit van de buitenwereld. Daarmee is de teerling geworpen. In deze toestand
is er voor haar geen terug meer. Alle tegenwerpingen zullen het afleggen,
onweerstaanbaar dringt de sexuele begeerte op, het verweer van de rede wordt steeds
zwakker. Van dit moment af is haar monoloog opgebouwd uit een lofzang op de
geliefde, en een verdediging van haar overgave, telkens onderbroken door een korte
overweging van één der sociale beletselen. De lofprijzingen van Florendus lopen
steeds uit in een felle sexuele nood, die dan een korte bezinning te voorschijn roept.
Direct daarop volgt echter een nieuw argument om Florendus lief te hebben. Griane
reageert ‘lichamelijk’, ‘sensitief’, typisch voor de complexie van de vrouwen, waarin
de hartstochten een overwegende rol spelen. Dat zij daarmee in feite afstand doet
van het menszijn, en in de hiërarchie afdaalt tot het niveau van de dieren, wordt ons
duidelijk, als zij zegt:
Temt die begheerten woest van uwe sotte Juecht! (vs. 174)

Hugo de Groot vertelt ons dat iemand wild en woest is, wanneer ‘de krachten van
ziel en lichaam, naar de wijs der dieren, door geen rede’52 getemperd worden.
‘Begheerten woest’ zijn begeerten, zoals de dieren die tonen, onbeteugeld en
ongeremd. Voeg daarbij de jeugd, waarin immers de complexie eveneens de
hartstochten tot grote activiteit prikkelt en wij zien op welk niveau Griane zich
beweegt, wanneer zij zegt:
Myn alreliefste lief! mijn smart is so van wesen,
Dat diese heeft ghemaackt, die moetse oock ghenesen. (vs. 136-137)
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Wij moeten ‘smart’ opvatten als lichamelijk ervaren pijn, veroorzaakt door haar
sterke sexuele begeerten. Begrijpelijk is dan haar reactie:
Wat in-val krijgh ick daar in mijn verliefd' ghemoet?
GRYANE zydy dol? anmerckt eens wat ghy doet:
Ghedenckt an t'Edel bloet, van u verheven Maghen,
U hoocheyd ghy verneert door ydel wel behaghen. (vs. 138-141)

Griane brengt hier een gedachte in het geding die sterk leefde in aristocratische
kringen. Adel bracht deugd mee. Deze werd als een latente eigenschap met het zaad
overgebracht en door het milieu en de opvoeding in hoge mate ontwikkeld. De edel
geborene had steeds het illustere voorbeeld van voorouders en verwanten voor ogen,
en er bestond geen groter schande dan tegenover hun beleving van de door de groep
voorgeschreven normen van moraal te kort te schieten53.
Welnu, de ethiek van een prinses eist: beheerstheid, kuisheid, gehoorzaamheid
aan de ouders, kortom gedragsmodel te zijn voor alle jonge meisjes.
Maar aan ditzelfde arsenaal van waarden ontleent zij de argumenten om Florendus
lief te hebben. Immers, hij heeft allen gered door zijn dapperheid en grootmoedigheid
in het verslaan van de vijand, en dit zijn primaire eigenschappen die de aristocraat
vormen en sieren. Haar liefde is nodig geweest om hem te doen herstellen van zijn
wonden. Het zou schande zijn geweest hem te laten sterven.
Ook hierbij geeft zij blijk van haar sensitief reageren:
Hoe popelde mijn hart, ach! doe mijn Broeder seyde
Dat FLORENDUS, den Prins, gantsch lach op zijn verscheyde?
Mijn hayr rees overendt. Mijn Adren krompen toe,
My stremde 't bloet int lijf, hoe wee, was mijn te moe?
Mijn swacke ooghen root, die sweeten blancke tranen,
't Verdubbelt my mijn smart, als ick het noch vermane. (vs. 152-157)

De wederzijdse beïnvloeding van lichaam en ziel werd groot geacht. De hartstochten,
fenomenen die in de ziel hun bestaan leiden, laten het lichaam allerminst onberoerd,
fysieke veranderingen vergezellen hen. Vreugde maakt het hart en de aderen wijder
en veroorzaakt een gemakkelijker vloeien van het bloed. De spiritus, die allersubtielste
dampen uit het bloed gefabriceerd, worden tot grote zuiverheid opgevoerd en zijn
in staat hun functies in dienst van de ziel op een optimale wijze te volbrengen.
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Vrees en schrik daarentegen belemmeren het ontstaan van de spiritus en hun werking.
Ze doen het bloed zich terugtrekken naar het hart en doordat de spiritus hun subtiliteit
verliezen, is het alsof het bloed dikker wordt, alsof het stremt, terwijl hart en aderen
zich samentrekken. Ook in de huid vinden contracties plaats, waardoor de haren zich
oprichten54. Het ligt voor de hand dat een gevoel van malaise het gevolg hiervan was.
Om verlichting te krijgen, waren zuchten en tranen de aangewezen middelen. En zo
kan Griane zeggen:
Na suchten lang int endt, soo rees ick jachtich op. (vs. 162)

Opnieuw worden haar gedachten afgebroken:
Hoe rueckeloose Maacht! wilt toch eens overlegghen
Wat dat den Adel sal van uwe stoutheyt segghen? (vs. 172-173)

‘Rueckeloos’ is iemand die zich niet bekommert om de gevolgen van een daad.
Nogmaals zien wij de confrontatie van Griane met de normen haar opgelegd door
de conventies van haar omgeving. Wat zal de adel, wat zullen de groepsgenoten
zeggen, de beschermers van wat hen afzondert van de rest van de wereld, van wat
zij houden voor de bevestiging van hun positie? Zij kent het oordeel:
Temt die begheerten woest van uwe sotte Juecht! (vs. 174)

Een meisje behoort zich te rangeren binnen de grenzen door de moraal gesteld: zij
moet haar maagdelijkheid bewaren. En die juist zal zij op het spel zetten. En weer
toetst zij haar plan aan een conventie. Wat zal het volk van haar zeggen? Het zal
roddelpraatjes rondstrooien. Haar reactie is een typisch aristocratische: laat het
verachte volk praten, zoveel het wil, het kan niet méér vertellen dan het weet, d.w.z.
praten wil het toch, laat het zijn gang gaan. En alle bezwaren op zij zettend, verklaart
zij:
Ick volch de Minne die in mijn jonck hartje wies
Door FLORENDUS den Prins, het hooft van mijn verkies. (vs. 182-183)

Een uitspraak die volkomen overeenstemt met de complexie van de vrouw: geen
sprake van een regulerende rede, maar van een hartstocht die als een leidend beginsel
wordt ervaren en geaccepteerd. Ten onrechte wordt de huwelijkskeuze gemaakt door
de ouders, alsof de jonge vrouw zelf daartoe niet in staat zou zijn, alsof zijzelf niet
door haar begeerten aangespoord, de voorkeur aan de één boven een ander kan geven!
Zij rekent af met ieder vooroordeel:
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Ist een ghewoon ghebruyck, onder ghemeene vrouwen
Souw my de naam van eer, mijn soetse vruecht onthouwen? (vs. 188-189)

Waarop grondt zij dit gedrag? Op haar vrouw-zijn zonder meer. Wij weten wat dat
inhoudt. De ‘ghemeene vrouwen’ staan hierbij als model. Bij hen geldt het stringente
eerbegrip, d.i. het kuisheidsbegrip, niet. Zij volgen hun natuur, hun complexie, zonder
vrees voor schande, en genieten daardoor vreugden die haar, Griane, als dochter van
de keizer ontzegd zouden zijn. En geheel vrouwelijk, d.w.z. uit een sensitieve
ondergrond, reageert zij:
Wat reden of wat Wet de hóóchste kan verbieden
't Gheen wel gheoorloft is, de plompe laghe lieden? (vs. 192-193)

Zich losmakend van alle conventionele beletselen, stort zij zich in de begeerte van
haar jeugd:
Daar komt af watter wil, wech schaamte, sorch en eer
Waar door ick in mijn juecht mijn soetse vruecht ontbeer. (vs. 194-195)

‘Mijn soetse vruecht’ hebben de edities van 1616 en 1621 in de vzn. 189 en 195; de
latere hebben ‘soetste’ en dat is ook de lezing van de moderne herdrukken.
Toch ben ik van mening dat de kopij hier ‘soetse’ heeft gehad, ‘Soetste’ geeft de
superlatief van zoet, de hoogste graad zonder meer. ‘Soetse’ suggereert veeleer een
intense zoete vreugde, die haar bijzonderheid niet ontleent aan een graadaanduidende
relatie, maar aan het eigensoortige van het genot dat Griane zich voorstelt bij haar
toekomstige overgave aan Florendus en waarop haar fantasie preludeert. Deze
lichamelijke, sensitieve lustgevoelens duidt zij aan met het adjectief ‘soetse’, een
woord dat veel meer de essentie treft dan ‘soetste’, een term waaraan een zekere
banaliteit niet vreemd is.
Zij is in een toestand waarin zij slechts beheerst wordt door één gevoel, door één
emotie, en elke vriendelijkheid haar bewezen verkeert voor haar in het tegendeel,
omdat haar voluptas daardoor gebroken wordt. Om in haar sensitief-behaaglijke
dromen te blijven sluit zij zich af van de omgeving. Zij weert gesprekken over
Florendus, maar zou ze juist willen voeren. Alleen Lerinde, haar vertrouwde, breekt
door deze houding heen en geeft een aantrekkelijk portret van Florendus.
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Maar haar gedachten keren te allen tijde naar één punt terug:
Snachts als ick niet en rust,
Quelt my een lieve lust; (vs. 232-233)

En dan laat Bredero haar nog eenmaal de hoogste troeven uitspelen:
Maar ick moet mijn begheren,
Bedwinghen, en verheeren:
GRYANE Keysers kindt! u hoocheyt die betaamt
Te cieren 'tgróóts gemoet, met goddelycke schaamt. (vs. 234-237)

In het toenmalige denkpatroon lag de gedachte vast verankerd, dat een hoge positie
ook een hoge vorm van deugd meebracht. Deze opvattingen werden bepaald door
de hiërarchische orde die de zienlijke en onzienlijke wereld in een groots organisch
verband verenigde en waarbij de eerste op een niveau van correspondenties lag met
de laatste. Deze structuur gaf het aanzijn aan uitspraken die de koning kwalificeerden
als een aardse godheid niet alleen, maar zij verhieven enerzijds ook elke autoriteit
tot een onaantastbare hoogte en vroegen anderzijds van haar een moraal die een
voorbeeldig karakter moest hebben. Zo wordt de functie van de taalvormen in de
boven aangehaalde passus duidelijk. ‘Gryane Keysers kindt!’ Reeds door in de
aanspreekvorm tot zichzelf te spreken distantieert zij zich van het eigen ik en
objectiveert zij zich in haar sociale functie, die nog meer nadruk krijgt door de
kwalificatie ‘Keysers kindt’ d.w.z. kind van de hoogste in rang, van wie ook de
hoogste moraal wordt verwacht. Expliciet wordt dit daarna nogmaals gezegd, meer
uitgewerkt en gepreciseerd: ‘u hoocheyt betaamt Te cieren 'tgróóts gemoet, met
goddelycke schaamt’. Uw hoge afkomst behoort uw grootmoedige ziel met goddelijke
schaamte te tooien. Duidelijk aanwezig is de opvatting, die wij ook bij De Groot
uitgesproken vinden, dat de hoogheid van de mens ligt in dat deel van de ziel waar
de hartstochten gelokaliseerd zijn en dat dikwijls de naam gemoed draagt. In de door
God ingestelde hiërarchische orde is de positie van de vrouw ondergeschikt aan die
van de man, haar voornaamste deugd is kuisheid, wachteres hiervan is de schaamte;
deze laatste is dus goddelijk. De maatschappij heeft de hiermee gegeven
onaantastbaarheid van de schaamte aangegrepen en haar verheven tot een sieraad
van de vrouw. Vandaar het gebruik van het woord ‘cieren’. In feite wordt op deze
wijze de minderwaardigheid van de vrouw gerationaliseerd en hierdoor wordt tevens
het taaie leven van deze situatie verklaard; immers, zij lijkt een objectief gegeven,
rustend op redelijke gronden. Maar
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ook ligt in de rationalisatie de kiem van ontbinding, daar zij het laatste stadium van
dit soort fenomenen vóór de ondergang is. Tegen de eindfase, die van de hypocrisie,
zet de strijd ertegen zich af, een strijd die steeds emotioneel geladen is en daardoor
vormen aanneemt die in het establishment niet ‘begrepen’ worden.
Maar ook uiterlijk zullen de innerlijke emoties zich weerspiegelen. Het gelaat legt
getuigenis af van de constellatie van de menselijke geest; op het voorhoofd in het
bijzonder waren de gemoedsbewegingen te lezen. Schande tengevolge van het verlies
van de eer, - en voor de vrouw wilde dat zeggen van haar kuisheid - zou niet nalaten
zich af te tekenen:
U eerbaar voorhooft, en 't maachdelijcke wesen,
Behóórt geen dingen meer als voor de schand te vresen. (vs. 238-239)

Zij is er zich van bewust dat zij in haar positie een voorbeeld behoort te zijn voor
het gehele vrouwelijke geslacht, zij begrijpt ook dat de consequenties van daden op
dit niveau zeer groot zijn. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat het welzijn en
wel-handelen van de vorst en zijn verwanten zich rechtstreeks meedeelt aan de
onderdanen. Wat het hoofd treft, treft ook de rest van het lichaam. De makro- en
mikrokosmische gedachte lag aan de basis van deze opvattingen.
De haar beheersende kracht echter zetelt niet in het brein, is niet de ratio, maar
een hartstocht, de liefde, en woont in het hart. Zij zegt dan ook:
Wel op myn hart; besluyt het beste uyt dit geschil, (vs. 244)

‘Dit geschil’ is de strijd tussen rede en emotie en de oplossing wordt aan het hart
overgelaten: het resultaat staat van tevoren vast. Een waarschuwing gericht tot iemand
die er niet naar wil luisteren, betekent niets.
Het gevaar voor de ontwrichting van de orde, ziet zij. Maar zij aanvaardt die, zij
stelt eigen verlangens en begeerten primair. Zij probeert deze egocentrische houding
te versluieren, zij zoekt verontschuldigingen:
... een soo braven Prins! een Konings zoon geboren,
Die van GRYANE is onscheydelyck verkoren. (vs. 247-248)

Niet ‘ik’ heb ‘Florendus’ uitgekozen, maar zij gebruikt haar eigennaam; en haar
minnaar duidt zij aan in termen die zijn positie en zijn afkomst aangeven. Zo
objectiveert zij hem en zichzelf, zij geeft aan hun beiden een plaats buiten de gloed
van eigen belangen en tracht a.h.w. een nieuwe orde te scheppen55. Zij treedt buiten
de haar aangewezen plaats en door haar hoge
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positie wordt een schakel in de keten van verschijnsels die bij God begint en bij de
materie eindigt, verbroken met dubbele schuld: eerst naar boven, tegen de direct
boven haar gestelden, de ouders, uiteindelijk tegenover God, dan naar beneden,
tegenover de aardse werkelijkheid. Hierin schuilt haar hybris, haar overmoed, die
voortspruit uit een geheel op eigen innerlijk en op eigen lustgevoelens gerichte
psychische structuur56. Zij bevestigt deze houding volkomen door wat er volgt:
Het kost dan wat het mach, myn wil sal zyn volbracht. (vs. 249)

En voor het laatst treden haar sensuele begeerten onverbloemd en in de heftigste
vorm naar buiten:
Ick gaap, ick snack, ick ioock na die gewenste nacht, (vs. 250)

Maar uiterlijk laat Bredero haar keurig terugvallen in het gareel van conventie en
moraal:
Ick wensch dat hem de Heer geluckich wil geleyden,
Ick ga hem met gedult in onsen Hof verbeyden. (vs. 251-252)

Evenzeer als Griane wordt Lerinde - ‘mijn trouwste Maaght’ zoals Griane haar noemt
- heen en weer geslingerd in haar overleggingen; maar even positief spreekt zij zich
tenslotte uit voor wat er zal gebeuren. Zij heeft in haar aanhankelijkheid aan haar
meesteres en haar vrouwelijk behagen in het bevorderen van een liefdesverhouding
alles gedaan om het vuur in Grianes hart hoog te doen oplaaien.
LERIND mijn trouwste Maaght,
Die weet wat mijn behaaght,
Sy brenght dóór kunstich bóóghen
FLORENDUS voor mijn óóghen.
Haar kloecksinnich gheswets,
Toont in een nette schets
De duechden en de gaven,
Die in hem zijn begraven. (vs. 224-231)

Maar nu, terwijl Lerinde in het park alleen de wacht houdt (blijkbaar moet zij
Florendus ontvangen), overvalt haar de onzekerheid over haar vroegere handelwijze.
Ook zij heeft sensitief gereageerd; ‘met reden-loos an-raden’
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d.i. zonder de rede in haar regulerende en controlerende functie in te schakelen, heeft
zij de prinses in haar sensuele gevoelens aangemoedigd:
Tot verderf van haar eer, door schandelycke daden: (vs. 258)

‘Schandelycke daden’ zijn daden die schande brengen d.w.z. daden waarbij het
conventionele groepsgevoel van schaamte zijn veto uitspreekt. Een dergelijk handelen
was ‘tot bederf van haar eer’; wij weten dat de eer van de vrouw equivalent is aan
haar kuisheid, d.i. maagdelijkheid. Lerinde begreep heel goed de consequenties van
het nachtelijk samenzijn van Griane en Florendus, zij ziet ook in, dat er sprake is
van een schending van de goddelijke hiërarchie. Zij duidt haar manipulaties aan als
haar ‘ontrouw’, wat zeker wel betekent dat zij weet de beginselen die heersend zijn
in aristocratische kringen, te hebben geschonden. Vrezende dat haar gedragingen de
Keizer bekend zullen worden, gebruikt zij de term ‘Majesteyt’, waarmee zij terstond
de hemelse afkomst van zijn functie oproept. En in haar beangste brein - geen straf
toch is zwaar genoeg voor iemand die de gevestigde orde in haar grondvesten schokt
- doemen een aantal uitgelezen martelingen op, die nu eenmaal behoren tot het
arsenaal van de menselijke perversie, geen specifiek eigendom van de donkere
middeleeuwen, of van de hysterie van een ‘reeds beter wetende’ renaissance-periode.
En erin verdisconteerd is tevens het renaissancistische maxime, dat het volk slechts
door vrees gedreven ertoe over zal gaan om te doen wat goed en eervol is, d.w.z. wat
door de heersende machten als zodanig beschouwd wordt, en gepropageerd door de
ter beschikking staande commmunicatiemiddelen, waarbij de preek een belangrijke
plaats inneemt. Ziehier de bedoelde visie:
Eer zyn verwoetheyt wilt,
Sou tam zyn en gestilt:
Voorseker sou hy my in Oly sieden willen,
Of liet ten minsten my al levend' 'tvel afvillen,
Dat tot een afschrick hy voor 'tRaat-huys sou doen slaan,
Op dat elck souw uyt vrees met trouw, en voorsicht raan: (vs. 263-268)

Zij betreurt nu haar insisteren. Was zij stom geweest of had zij zich van handelen
onthouden, dan zou Griane niet ‘verraden’ zijn, d.w.z. dan zou deze de wetten van
de moraal niet overtreden hebben en hoefde zijzelf niet bekommerd te zijn over een
daad waarvan de consequenties niet van tevoren zijn overdacht. In dat opzicht komt
haar wijsheid, d.i. de prudentia, die o.a. werkt vóór het handelen, te laat. Zij begrijpt
dat iemand die aan het hof
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hoog in rang opklimt, ook aan grote gevaren blootstaat, wanneer de zaken van de
groten een onverwachte en fatale wending nemen. Maar evenals bij haar meesteres
slaat haar stemming snel om en zelf geeft zij aan, waaraan haar vrees was toe te
schrijven. Zij noemt zich ‘slappe’, d.i. zwakke, vrouw: wij zijn opnieuw aangekomen
bij een punt, waar de visie op de vrouwelijke psyche wordt aangewend om het
handelen van een persoon te verklaren. Inconsequent handelen, een weinig krachtige
persoonlijkheid, kenmerkten de leden van het schone geslacht, zo zagen wij reeds.
Zij legt zich bij het onherroepelijke neer en motiveert dat als het ware in letterlijke
zin:
So haast de woorden ons zyn uyt de mondt gevlogen,
Is 'tweder-keeren, laas! heel buyten ons vermogen. (vs. 277-278)

Zij treedt daarna geheel terug binnen de emotionele perceptie van de haar omringende
wereld. Zij heeft nog slechts oog voor de door de hartstochten gedicteerde verlangens
van Griane. De werkelijkheid van de overtreding van de goddelijke en morele wetten
is niet in staat door de barrière van haar emotionaliteit heen te dringen:
GRIANE 'tis u best, gebruickt u ionge ieuchdt,
Siet hier de schoonste tijdt, die g'immer wenschen meucht. (vs. 279-280)

Zij projecteert haar eigen gevoelens in de haar omringende, tot duisternis en rust
neigende natuur en ziet hierin een begunstiging van Grianes opzet. Alles schijnt mee
te werken om de vereniging van Florendus en Griane te doen slagen. Maar wanneer
haar meesteres op ondubbelzinnige wijze én haar onzekerheid én de furor van haar
liefde toont:
't Veranderlycke hart en weet niet wat het wil.
't Uytstellen van mijn lust verdrucken myn ghedachten: (vs. 328-329)

dan manoeuvreert Lerinde zich terug in het traditionele gedachtenpatroon:
Ghy moet de lust uws juechds besnoeyen en besturen. (vs. 333)

Inderdaad, de voluptas die inherent is aan de fysiek-psychische structuur van de
jeugdige vrouw moet ingetoomd en geleid worden. Zo wilde het de conventie. In de
mond van Lerinde nu is het een enigszins verlate wijsheid.
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III
Hoe anders is Bredero's visie op Florendus! Wij zagen reeds dat hij in de chooren
een ‘volmaakt minnaar’ wordt genoemd en zijn gedrag geen enkele afkeuring krijgt,
in tegenstelling tot dat van Griane. Bij zijn eerste optreden blijkt hij zich duidelijk
bewust te zijn van de menselijke situatie, in het bijzonder die van de man, die alleen
ter zake deed. Hij weet zich voorbestemd voor een hogere levenswerkelijkheid en
ziet de macht van het emotionele facet van zijn ziel als een bedreiging daarvoor. De
niet door de rede ingetoomde lusten van de jeugd ervaart hij als de oorzaak van deze
constellatie. Hier nu greep de cultuur ordenend in. Vrij uitleven van sexuele begeerten
kon niet door de maatschappelijke en godsdienstige instituten en organisaties worden
aanvaard: de gevoelens van zekerheid zouden er in de gegeven sociale opbouw door
worden aangetast. Iedere periode heeft haar set van idealen die zich opstellen boven
de werkelijkheid en in mythische vorm een hoger leven dienen, of in ieder geval één
dat als zodanig wordt gezien en ervaren. Vooral in de middeleeuwen is er een sterke
opleving van het mythische denken57. Het in die tijd ontstane ridder-ideaal van hulp
aan onderdrukten en zwakken, aan weduwen en wezen, zette zich af tegen de realiteit
van mannelijk machtsmisbruik en geweld van de kant van de adel. In deze zelfde
kringen ontwikkelde zich de in Zuid-Frankrijk opgekomen hoofse liefde, die een
onvoorwaardelijke overgave aan de vrouw propageerde, al of niet beloond. Zij
verschafte de edelman een soort alibi voor zijn vaak ongelimiteerd aantal sexuele
avonturen met vrouwen van allerlei slag. Deze vorm van liefde, aanvankelijk alleen
in adellijke kringen beleden, staat ook als drijvende kracht achter de dolce stil bij
Dante, Petrarca en hun epigonen. Tot een veel breder sociaal verschijnsel wordt zij
door de neoplatonische theorieën van Marsilio Ficino en de Florentijnse Academie.
Op Ficino's commentaar bij zijn vertaling van Plato's Symposium gaan de
zestiende-eeuwse tratatti d'amore terug, die een bepaald aspect van die interpretatie
in brede aristocratische en burgerlijke kringen populariseren. Vooral een boek als
Castiglione's De Hoveling, van grote invloed tot in het begin van de twintigste eeuw
- wat het voortleven van deze ideeën markeert - heeft meegewerkt bij het vestigen
van een romantisch liefdesideaal. De kern van deze beschouwingen was het
veredelende karakter van de liefde, terwijl Castiglione toch tolerant stond tegenover
het sexuele aspect, vooral in de jongere en middelbare jaren, en in het bijzonder in
geval van een heftige passie door een werkelijke liefde.
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Het hoge ideaal van de liefde dat als een complement fungeerde van de reeks
voortreffelijke eigenschappen, waardoor de aristocratische, i.c. prinselijke, jongeman
behoorde uit te blinken, was een voldoend excuus voor Florendus58. Zó heeft Bredero
het gewild. En in deze geest laat hij de Griekse prins spreken. De geliefde is meer
voor Florendus dan alleen een vrouw om de lusten te bevredigen. Quasi om de macht
van de keizer te bewonderen, in werkelijkheid voor Griane, had hij zijn reis
ondernomen. Zij is ‘myn Werelt! en myn Son!’ (vs. 67), zij is de ‘Almachtige Goddin!
van wien myn vruechde daalt,’ (vs. 79).
Voor haar heeft hij alle gevaren getrotseerd:
Alleen ben ick om u dus vlammend' voortgevaren,
Door t'holle water quaat, en sporelóóse baren. (vs. 69-70)

Het zijn wonderbaarlijke krachten die hem van zó ver hebben aangetrokken. Dat het
niet alleen de sensuele kant is geweest, blijkt uit de identificatie van die krachten:
deugd en schoonheid zijn de componenten (vs. 75). En deze zijn tevens de elementen
van de idealistisch getinte hoge liefde. Hooft heeft op deze tweeëenheid zijn Granida
gebouwd. Daiphilo's woorden aan het begin van het tweede bedrijf klinken als een
program:
Hoe aengenaem is in een schoon lichaem de deucht! (vs. 479)

Met de lichamelijke schoonheid - zo had het Ficiniaanse neoplatonisme geleerd correspondeerden morele, intellectuele en esthetische eigenschappen.
Ze lopen parallel met twee soorten eros, die Hooft op gelukkige wijze uitdrukt
met min en liefde. De eerste is aanwezig in het spel van aantrekking en afstoting
tussen Daiphilo en het nimfje Dorilea, op het niveau van de sensuele begeerte. De
laatste leeft in Daiphilo, wanneer hij alleen om Granida te dienen aan het hof komt;
de combinatie van de twee wordt gerealiseerd wanneer blijkt dat ook Granida Daiphilo
lief heeft, dat er dus wederliefde is. Dan zijn
Liefd en Min aen een vertuyt,
Beyde siel en lichaem-mengers, (vs. 1727-1728)

Liefde en wederliefde geven de hoogste verrukking, bestaande in lichamelijke eenheid
en geestelijke harmonie:
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Daifilo' ick heb u lief, en sal u liefd betaelen
Het dierste dat ick can. (vs. 1135-1136a)

Geheel passend in de mythe van de vrouw en de liefde, is het de vrouw die de
aanleiding is om de amor purus om te zetten in de amor mixtus.
Bredero heeft de Granida ongetwijfeld gekend, ook al is dit stuk pas in 1615
gedrukt. De verhouding Florendus-Griane vertoont gelijkenis met die tussen Daiphilo
en Granida aan het slot van Hoofts spel. Het is wel nuttig dit feit te constateren, niet
om Bredero's afhankelijkheid van Hooft aan te tonen, maar om enig licht te werpen
op de keuze van de Palmerijnroman voor het leveren van de plot. De meest gangbare
beoordeling van deze keuze mondt uit in de constatering, dat de auteur zijn bron
slaafs heeft gevolgd. Daarmee wordt de vraag van waarom juist déze historie, niet
beantwoord. Wij mogen er toch niet van uitgaan dat Bredero zomaar willekeurig een
bron koos. Dat lijkt mij allerminst het geval. Wat hem bewoog dit boek te kiezen,
was het feit dat hij hier een situatie tussen twee gelieven vond die hij nodig had voor
de visie op de mens, zoals die in de Griane aan de dag treedt. De Palmerijn-roman
lag geheel in de traditie van de hoofse liefdesopvatting. Mede hieraan hadden deze
verhalen hun populariteit te danken: ‘... the cult of true love had more than literary
significance throughout Europe in the seventeenth century’, zo stelt Valency vast in
zijn In Praise of Love59. De geïdealiseerde opvatting van de liefde was inderdaad een
realiteit in de hogere sociale niveaus. Ook Hooft maakt haar tot de kern van de
Granida: zo staan én dit spel én dat van Bredero in een Europese cultuurstroom, die
daarna nog wel aan breedte zal winnen, maar waarvan de diepte steeds geringer
wordt.
Alle elementen van de hoge liefde zijn aanwezig. Florendus verwacht ‘reyne gunst’
van zijn ‘ware ionst’ (vs. 80). De laatste is ongetwijfeld de fin amor, de oprechte
trouw, de ware liefde van de zijde van de minnaar, de eerste het eerbare gedrag van
de vrouwelijke partner. De geliefde is de ‘meestersse’ van zijn ‘sieckt’, zij is zijn
‘eenigh Toeverlaat’ (vs. 83). Zij ‘salft’ zijn ziel met ‘troostrycke raat’ (vs. 84).
De liefde beschreven als een ziekte dateerde al van lang tevoren. De troubadours
ontleenden de symptomen aan Ovidius en sindsdien verdween de liefdes-ziekte niet
weer uit de westerse cultuur: van de 11de eeuw tot Burton's Anatomy of Melancholy
wijzigde zich het liefdes-syndroom maar weinig.60
Er is de onrust gedurende de scheiding en in afwachting van het bericht
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voor een rendez-vous (vs. 86). Er is tenslotte het motief dat het voor de geliefde
vrouw een vernedering betekent evenzeer naar een samenkomst te verlangen als de
minnaar dat doet (vs. 93-94). Immers, zij wordt in de mythische denk-constructie op
een hoger niveau geplaatst.
Dit alles is stereotiep en bevat de elementen die de liefdeslyriek sedert de amour
courtois, via de dolce stil en het petrarquisme, tenslotte onder invloed van de
zestiende-eeuwse tratatti d'amore had aangenomen. Functioneel is het in zoverre dat
Florendus er een dimensie bij krijgt: hij is de volmaakte minnaar. En dat is het wat
Bredero in de chooren ook constateert.
Bij de eerste ontmoeting van de gelieven blijft Florendus geheel in de hoofse sfeer.
Hij weet nog niet welke ontwikkeling Griane heeft doorgemaakt. Hij spreekt haar
aan met Infante, haar officiële titel. Daarin vindt de afstand zijn uitdrukking. Grianes
gebod heeft hem hierheen gedreven. Hij is haar onderdaan, die onverdiend haar
gunsten ontvangt en die zijn leven aan haar te danken heeft. Hij bestaat alleen om
haar te dienen, lief te hebben en eer te bewijzen. Als zij dit niet toestond, zou hij een
‘wreede doot’ verkiezen boven het ‘soete leven’. Op haar aanmoedigende vraag, op
welke wijze, wanneer en waar hij haar voor het eerst lief kreeg, verzekert hij haar,
dat hij alleen door de faam van haar schoonheid zijn hart aan haar toeeigende. Reeds
in de amour courtois werd dit verschijnsel aanvaard; het heeft in feite de liefdes-lore
nooit weer verlaten:
FLORENDUS die verliefd', doort hooren,
Haar hooghe lof zyn ziel ontschaackt: (vs. 757-758)

Zó zegt Bredero het in de chooren. Valency komt tot een conclusie als deze:
‘Troubadour love was typically at first sight, but the idea that a man might fall in
love with a lady he had never seen, either because destiny had implanted her image
in his heart at birth, or through having his imagination inflamed by reports of her
beauty ... seems to have fascinated the medieval audience’61. Bovendien, er bestond
een traditie waarin de waarde van het gehoor gesteld werd boven die van het gezicht;
het werd verheven als het meest spirituele zintuig. ‘C'est par où l'on entre en la
fortresse & s'en rend-on maître: l'on ploye l'esprit en bien ou en mal, témoin la femme
du Roi Agamemnon, qui fut contenue au devoir de chasteté au son de la harpe, &
David qui par même moyen, chassoit les mauvais esprits de Saül, & le joueur de
flûtes qui amollissoit & roidissoit la voix de ce grand orateur Gracchus’62. Duidelijk
stelt Charron in deze passage de macht van de muziek in het licht, en die kan slechts
werken door het gehoor. Ook door dit
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trekje poneert Bredero Florendus als de ware minnaar, die alle lof verdient:
Die vrijdt met hart, met óógh, en ooren,
Een Minnaar is in als volmaackt. (vs. 759-760)

Zo sterk groeide zijn liefde, dat hij niet meer meester was van zichzelf, maar haar
‘vry eighen’. Zijn gehele leven staat in dienst van de geliefde. Dezelfde argumentatie
vinden wij ook in Hoofts Granida. Toen Granida voor Daiphilo's ogen verscheen en
hij de grootheid van haar ziel waarnam:
Had een vierigen Godt mijn hart doe niet geleert,
Dat u den hemel aen de werelt had vereert
Op voorwaerde, dat al, die kenden u waerdije,
Souden voor 't hoochste goedt kiesen u slavernije,
Soo moest jck van 't geslacht der eyckenboomen hardt,
Of wel een rootse sijn die niet beweecht en werdt. (vs. 1109-1114)

Na de woorden van Florendus geeft Griane de wending van de amor purus naar de
amor mixtus. Dit is geheel in overeenstemming met de regels die de mythe van de
hoofse liefde beheersen en vindt bovendien zijn verklaring in haar fysiek-psychische
gesteldheid. Snel verloopt het liefdesspel nu naar de climax. Zij repliceert, dat zij in
alle opzichten getrouw zal zijn aan ‘myn Man, myn Prins, en Heere’ (vs. 364). En
haar verzekering ‘En daar voor houd' ick u’ (vs. 365), zegt ons zonder omwegen hoe
zij de verhouding ziet. Zó wordt een echtgenoot aangesproken. Het blijkt ook uit de
reactie van Florendus. Voor het eerst spreekt hij haar aan met ‘mijn troost’ (vs. 368).
Welnu, troost in de context van de liefde betekende het voldoen - of de verwachting
daarvan - van de geliefde aan de verlangens van de minnaar. Het gebruik van de
aanspraak ‘mijn troost’ over en weer zegt dus dat de gelieven elkaar in alles ter wille
zijn, dat de amor purus is overgegaan in de amor mixtus. Ook Florendus' verzoek
haar te mogen kussen en het feit dat hij het doet, toont aan dat de verhouding op een
ander niveau wordt voortgezet. Haar verzet is dan ook niet anders dan schijn en
wakkert de sensualiteit van haar minnaar alleen maar aan. Haar ultima ratio:
Schaamt u FLORENDUS, ach! LERINDE ist die 't siet. (vs. 376)

wordt overstemd door zijn woorden:
't Is al verloren tróóst, ick ben myn selven niet. (vs. 377)
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Toeschouwers en lezers die Grianes monoloog kennen, weten dat zij allang de macht
over zichzelf heeft verloren.
Myn Vrouw! myn Echtghemaal, (vs. 378)

Zó begint in de onmiddellijk daarop volgende scène - hoeveel tijd na de eerste
ontmoeting, wordt in het midden gelaten - Florendus het verhaal aan Griane over
wat hem is wedervaren bij de keizer, haar vader, aan wie hij de hand van zijn dochter
heeft gevraagd. Het leek zo eenvoudig: de toestemming voor een huwelijk van de
vader verwerven en alles was gelegaliseerd: een beloning voor de door Florendus
bewezen diensten.
Maar hier komt de moeilijkheid: de gelieven hebben zich niet vergewist van het
oordeel van de vader over hun verhouding, d.w.z. van het standpunt van het gezag.
Zij hebben hun sexualiteit geen beletselen in de weg gelegd, ze hebben hun
hartstochten niet het bit en de teugel van de rede gegeven. En zo dit begrijpelijk is
bij hun fysiek-psychische structuur in verband met hun jeugd, dan blijft er hun
misgreep dat zij gehandeld hebben zonder het voor hen natuurlijke gezag, dat van
de vader, te eerbiedigen. Nu de verwachte legalisatie niet verwezenlijkt kan worden,
staan Florendus en Griane voor het dilemma van gehoorzaamheid of rebellie.
De keizer heeft Florendus duidelijk gemaakt dat er van zijn kant niet van onwil
sprake is, maar van overmacht. Hij heeft Griane als vrouw beloofd aan een neef van
haar moeders zijde, Tarisius. De keizerin laat niet na, hem te herinneren aan zijn
eens genomen besluit - dit moet wel de zin zijn van de vzn. 482-485 - en wij weten
hoe zeer rechtvaardigheid, zich concretiserend in constantheid van handelen, werd
beschouwd als één der belangrijkste deugden van de vorst, d.w.z. van het gezag.
Griane erkent dit ook. Daarom zegt zij:
Den Keyser heeft met reden,
Mevrouw ghestelt te vreden, (vs. 490-491)

Maar de fiolen van haar toorn storten zich uit over haar moeder:
Maar sy heeft gróót onrecht,
Dat sy een Man ten echt
My voordert gants onbillich,
Daar ick niet in bewilligh
Noch nu noch nimmer kan. (vs. 492-496)

Inderdaad, na zijn belofte lag het handelen van de keizer vast, maar dat was
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in dit geval bepaald door de wensen van de keizerin, die geen rekening met de keuze
van haar dochter had gehouden. De oeroude tegenstelling moeder-dochter treedt hier
duidelijk aan de dag.
Van Griane gaat het verzoek uit om een middel aan de hand te doen, dat haar
vrijheid zal waarborgen. Zij weet het: er is maar één mogelijkheid, die Florendus
haar dan ook biedt. In het geheim met hem meegaan naar Griekenland is de enige
oplossing.
Sy vindent goet of quaat,
Ick volch uwen raadt,
k'Heb liever my met u in hasaard te begheven
Dan met bedwanghe hier by TARISIUS te leven.
Die int minst of gheheel
In my sal kryghen deel.
Daarom versiet u lief, van 't gheen de noot vereyscht,
Ick bid u ernstlyck, niet sonder my en reyst, (vs. 512-519)

Fraai is de camouflage van de amor mixtus voor haar ouders. In haar monologen en
gesprekken met Florendus spreekt zij openlijk van ‘myn Man’, van zichzelf als ‘zyn
echte Vrouw’ (vs. 692), tegen de keizerin noemt zij zich verontschuldigend ‘slechte
maaghd’ (vs. 946). Hoe zeer zij zich aan Florendus gebonden acht, blijkt uit het feit
dat zij het als ontrouw zou zien en als overspel zou ervaren, wanneer zij toegaf aan
de wensen van haar ouders:
Eer ick het Keysers bloet souw trouweloos bevlecken,
Van paarden liet ick my veel eer an stucken trecken!
Eer ick de Konincxsoon door overspel bedroef,
Veel liever leedt ick datmen levend my begroef. (vs. 693-696)

Eer en overspel worden hier beide getrokken in een sfeer waarin ze optimaal werken,
hetgeen geschiedt in een hiërarchisch wereldbeeld, waarin ‘het Keysers bloet’ en ‘de
Konincxsoon’ garanties behoren te zijn voor een handelen dat voldoet aan bepaalde
normen die in aristocratische kringen als exemplarisch gelden.
Binnen de ordening van dit geheel ligt de oorsprong van het dilemma waarvoor
Griane zich gesteld ziet. ‘Een dubble Nues-dwang-straf, betoomt myn jonghe zinnen’
(vs. 681), zo formuleert zij het. Er is het ‘ontsich’, d.i. vrees gemengd met eerbied,
voor haar vader. Haar opvoeding is erop gericht geweest, de onfeilbaarheid van haar
vaders handelen te aanvaarden.
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Dit handelen krijgt vorm in een consequent nastreven van de gerechtigheid, wat een
krachtige claim op haar jonge gemoed legde. Er is ook het emotionele leven dat zich
met het geweld van de jeugdige humeuren doet gelden in de liefde. Wanneer deze
beide tendenties samengaan, is er geen sprake van moeilijkheden. Maar welke hiervan
krijgt de voorrang, als ze botsen? Hier ligt de oorsprong van het conflict voor Griane,
het is een conflict dat meer implicaties heeft dan alleen maar een keuze van de prinses
uit twee gelijke mogelijkheden. Het is een algemeen vrouwelijk conflict, of wijder
een menselijk dilemma, van toen en nu, en heeft ook historische kanten in zo verre
het de overgang markeert van een heteronome naar een autonome ethiek, d.i. de
mentale ontwikkeling van het individu in de westerse cultuur. Moet Griane zich
conformeren aan de eisen die haar plaats als vrouw in de hiërarchisch geordende
wereld stelt en die latent maar onherroepelijk dwingend aanwezig zijn in de wensen
van haar ouders? Moet zij zich aanpassen bij wat iedereen doet en wat iedereen van
haar verwacht? Moet zij gehoorzamen aan objectieve normen die buiten haar aanwezig
zijn, die door de gemeenschap worden aanvaard als door de traditie geheiligd, en
derhalve onaantastbaar? Of moet zij haar eigen innerlijke stem volgen, moet zij zelf
beslissen wat goed voor haar is en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor haar
gedrag, een gedrag dat lijnrecht ingaat tegen de door de maatschappij en de groep
gesanctioneerde orde?
Die door de conventie gestempelde morele norm is te vinden in de onzichtbare
wetten en in de rede, die op het systeem zijn afgestemd:
Wel hoe GRYANE, hoe! en hebdy Wet noch reden? (vs. 697)

Maar ze zijn belichaamd in de ouders, vooral in de vader:
Volcht als een eerbaar kint u ouders raadt. (vs. 699)
Vertrouwt u Vaders kund, meer als u sinn'lijckheyden,
Hy soeckt u blinde-Ziel van t'doolpad af te leyden. (vs. 701-702)

En samenvattend besluit zij:
DIE RAAT VAN OUDERS VOLGHT, DIE DOET OPRECHT EN WEL. (vs. 708)

Tegenover deze autoriteit-van-buiten stelt Griane echter duidelijk en met kracht haar
eigen innerlijke stem; zij eist het recht van de enkeling op tot geestelijke zelfbepaling.
Haar vorige conformistische overleggingen doet zij af met ‘lichte grillen’,
‘wispel-turicheyd’ en ‘onbedachte willen’:
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Myn Vader die mach maar myn Lichaam hier gebien,
Doch voor myn Ziel, moet ick, met wijsheyd selve sien. (vs. 711-712)

Verlaat zij haar beminde, aan wie zij trouw heeft gezworen, dan zal zij geestelijk te
gronde gaan en blijft zij, zo concludeert zij, ‘een eere-loose hoer’. Het individuele
moment van haar argumentatie krijgt daardoor een sterke nadruk.
Terwijl juist de maatschappij in haar traditionele denken de vermelde kwalificatie
op haar zal toepassen na haar sexuele omgang met Florendus, geeft zij er een wending
aan die lijnrecht daar tegenin gaat. Bewust incorporeert zij voor haar handelen het
begrip ‘wijsheyd’ dat nu in haar eigen situatie moet functioneren.
Alle toebereidselen zijn getroffen voor het vertrek. Griane heeft het ogenblik
vastgesteld.
O KARDIN! wel gewenscht so komdy hier by my,
Gaat by FLORENDUS knap, hem groet, en seght, dat hy
Noch dese nacht volbrengt, 'tgeen by ons is besloten, (vs. 729-731)

Het gehele plan mislukt door het optreden van Tarisius, de versmade minnaar. Door
twee dingen wordt deze geplaagd. Allereerst door het feit dat hij door Griane steeds
als quantité négligeable is behandeld en dat wel in verhoogde mate na de aankomst
van Florendus. Dan is er zijn liefdesjaloezie die hem pijnigt en op wraak doet zinnen.
Hij vermoedt dat Florendus en Griane herhaaldelijk in het geheim een rendez-vous
hebben in haar appartementen. Om hierover zekerheid te verkrijgen en er een einde
aan te maken, gaat hij met een aantal trawanten een hinderlaag leggen, net op de
avond dat de door hem gehate Griekse prins zijn geliefde komt halen.
Er vallen doden, Tarisius raakt gewond, Florendus ontkomt, Griane blijft achter.
Het gezag is aangetast, en wel in de vader die tegelijk keizer is, d.i. de gezalfde,
zetelend op zijn hoge troon. Schande is hem aangedaan door Grianes gedrag.
Sociaal-psychologisch gezien is dit een belangrijk thema in het stuk.
De gehele handeling van het tweede bedrijf draait feitelijk om dit gegeven. Dat
wordt direct duidelijk uit wat de keizer zegt, als hij opgeschrikt uit zijn slaap de ware
toedracht begrijpt:
Myn hert van gramschap swelt, myn bloet stycht uyt de teen
Tot in myn kroese kop, tot in myn swacke leen.
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Ay snóóde Dochter stout! onkuysche quade Deeren!
Hoe dorst ghy dencken doch, u Vader so t'onteeren?
GRIANE, die my hebt dees valsche treck ghespeelt,
Ick sweere by myn kroon dat het seer weynich scheelt,
Dat ick u hóóft, en 't lyf niet scheyde van malkandren,
En stelle u ten tóóch, ten schrick van alle and'ren. (vs. 833-840)

Deze reactie is geheel in overeenstemming met de conventionele visie op de
gedragingen van het kind. De eer van de vader wordt aangerand. Hij wordt getroffen
en daarom is Griane een ‘snoode Dochter’. Maar hij is ook de top van de hiërarchie,
waardoor haar doen en laten als model wordt bepaald en bij erkend wangedrag een
exemplarische straf verdient. Daarom is zij een ‘onkuysche quade Deeren’. Grianes
verweer houdt rekening met de beide facetten:
Myn Heer, ick bidde u, betuegelt uwen tóóren:
Verdoemt my niet, of wilt myn onschult eerst anhóóren,
Myn vader hebt ghedult, want heb ick u misdaan,
De wreede straffe sal in u believe staan.
Maar soo 'ck onschuldich ben, oorloft my oock myn voordeel,
Besoetelt niet dyn króón met een onsuyver oordeel. (vs. 841-846)

Duidelijk weegt het gezagsmoment voor Griane heel zwaar. Zij begint met ‘Myn
Heer’, typisch de aanspraak die gericht werd tot een persoon die hoger stond in de
rangorde der dingen. In deze situatie werd zó de vader door de kinderen, de echtgenoot
door de vrouw toegesproken. Griane doet ook geen enkel beroep op zijn affectie,
maar wel op zijn gevoel voor recht-vaardigheid, specifiek een eigenschap van iedere
drager van autoriteit op elk niveau, immers, een correspondentie van de hemelse
justitia. De keizerin die een bemiddelende rol tracht te spelen om het lot van haar
dochter te verzachten, stelt zich ook op een standpunt, waarin de hiërarchische orde
primair functioneert. In haar monoloog - op weg naar Grianes gevangenis - spreekt
zij over de ‘Keyser’ die zo vertoornd was en over het feit dat zij zich heeft
neergeworpen ‘voor zyn Majesteyts voeten’. Tegenover Griane hanteert zij beide
aspecten. Psychologisch is het juist en begrijpelijk dat zij dan het vaderlijke aspect
voorop laat gaan:
GRIANE, kindt! ach! ryst vande koude aarde,
Myn Dochter; wilt u niet mis-moedigh verontwaarden,
Over dyns Vaders straf, en hevicheden fel;
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Die 'k hope door den tydt noch te versachten wel.
Hoe wel de KEYSERS moet met toren is ontsteken,
Ick sal zyn gramschap wel bemurwen, en verspreken. (vs. 913-918)

Elders legt zij weer sterk de nadruk op het affront, het hoogste gezag aangedaan:
De Keyser heeft u lief, al veynst hy hem dus gram,
De wilde op-roer snel, die iachtich op ons quam,
Geboodt hem dit te doen, dits vande zaack de Reden. (vs. 971-973)

De keizer zelf voelt zich aangetast in het sacrosancte karakter van beide aspecten.
Als de keizerin zich klagend en in tranen aan zijn voeten werpt om hem over te halen
tot zachtheid, antwoordt hij:
Is al myn Keysers macht vermolsemt, en verniet?
Is al de vreese wegh, die sy heeft voor haar vader? (vs. 979-980)
Wie sal gehoorsaam nu na-komen myn gebiet?
Als my myn Dochter stout met moet-wil gaat versmaden,
Die door eer-loose lust, hoocheyt, noch Eer ontsiet. (vs. 983-985)

De ‘hoocheyt’ en de ‘Eer’ zijn aangetast: de eerste heeft te maken met de vorstelijke
autoriteit, de tweede meer met de persoon. En ze worden aangetast door een ‘eer-loose
lust’, d.i. een lust die geen eer kent, die geen rekening houdt met de eer, een lust die
schande brengt. Dit alles is hem aangedaan door zijn overmoedige dochter, die hem
opzettelijk in zijn dubbele gezag over haar heeft versmaad. Haar optreden reikt verder
dan een aanranding van zijn autoriteit alleen. Immers, de prinses is het voorbeeld
voor de jonge vrouwen - de traditie en de structuur van de maatschappij wilden het
zo - en wie zal nu nog zijn bevelen gehoorzamen? De chaos staat voor de deur.
Heel dit woelige bestaan lijkt zo belangrijk. De mens schijnt zijn eigen leven in
handen te hebben. Hij schijnt zijn handelingen te bepalen en richting te geven. Hij
schijnt verantwoordelijk te zijn voor zijn daden. Hij schijnt zijn toekomst te kunnen
opbouwen naar eigen inzichten. Hij maakt zich los van tradities en conventies en
schijnt rechtstreeks de hemel van het geluk binnen te gaan. Zó inderdaad zou de
bevoorrechte plaats die de mens in de schepping inneemt, doen verwachten. Maar
de werkelijkheid is anders. Kijk naar Griane en Florendus. Bewust hebben zij het lot
willen dwingen. Zij hebben de loop der gebeurtenissen willen beheersen. Zij hebben
het ouder-
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lijk, in het bijzonder het vaderlijk, het maatschappelijk, het vorstelijk, uiteindelijk
het goddelijk gezag versmaad en zijn een weg gegaan die de bevrediging van hun
lusten beloofde. Florendus is gevlucht en wordt in zijn lief-desverlangens verteerd
door onzekerheid. Griane slijt teleurgesteld en bedroefd haar dagen in de gevangenis.
Zij zijn ‘Een af-treck ghemaalt na 't leven’ (vs. 1051). De zeventiende eeuw is een
periode van grote veranderingen op geestelijk terrein. De wetenschap is in opmars.
Van metafysische vraagstukken wendt men zich tot de reële wereld en tracht het
wezen daarvan te doorgronden. De ‘natuurlijke oorzaken’ winnen veld. Maar ook
de traditionele visie, zoals die door Thomas van Aquino vorm had gekregen en waarin
de ideeënwereld van de Oudheid en die van Augustinus geharmoniseerd waren, bleef
haar kracht behouden, vooral in de eerste decennia van de eeuw. Hooft zal in ongeveer
1618 het bekende Vergiliaanse Foelix qui potuit rerum cognoscere causas parafraseren
in een gedicht Noodlot, waaruit ik de laatste strofe citeer:
Elcke' oorsaeck heeft haer moederoorsaeck weder.
'T gaet al soo 't moet: en daelt van Gode neder.
Zijn goedthejt wijs vermoghen is de bron
Daer 't al wt vliet als straelen wt de Zon.
Hij kon // en soud waer 't nutst, ons helpen reeder.

Hierin wordt een algemeen gangbare gedachtengang vertolkt, die ook die van Bredero
was:
Wat den Hemel eens besluyt // voert hy uyt,
Na zyn wijs en welbehaghen: (vs. 1026-1027)
Denckt o mensch! in u ghemoet // wat Godt doet,
Dat gheschiet tot uwen besten. (vs. 1044-1045)

De speelruimte zó aan de mens gelaten, is gering. Wat men ook onderneemt, ‘Gods
ghehenghen’ is nodig. De dwarse mens die snel en onberaden handelt, moet tenslotte
de krachteloosheid van zijn wil erkennen. De schrandere ervaart verdrietig zijn
onvermogen. Niet de mens geeft leiding aan zijn bestaan, maar hij is geheel
afhankelijk van Gods genade. Wie een tijd beleeft dat het geluk hem gunstig gezind
is en meent dat het zo zal blijven, is als een vis die te gretig in het aas hapt en aan
de haak hangt voor hij eraan denkt. Het zoete van het leven is slechts gestolen en
verandert in het tegendeel. De ‘Min’ houdt een valse hoop wakker in het hart, want
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ook zij verkeert in smartelijke gevoelens. Bredero zou akkoord zijn gegaan met de
slotsom waartoe Sir Thomas Browne in zijn Religio Medici komt:
I conclude therefore and say there is no happiness under - or as Copernicus will
have it, above - the sun, nor any cramb in that repeated verity and burden of all the
wisdom of Solomon, All is vanity and vexation of spirit. There is no felicity in what
the world adores... That wherein God himself is happy, the holy angels are happy,
in whose defect the devils are unhappy, that dare I call happiness. Whatsoever
conduceth unto this may with an easy metaphor deserve that name; whatsoever else
the world terms happiness is to me ... an apparition or neat delusion wherein there
is no more of happiness than the name63.
Melancholie heeft Florendus aangegrepen. De smart die hem niet verlaat, de
klackten die hij uit, het geregeld zoeken van de eenzaamheid, zijn de hiervan
getuigende symptomen:
Helas! de Bosschen groen, de Bergen, Wouden, Beemden,
Doorgroeyt met wilt ghewas, seer duyster-dicht en ruych:
(Als ick my na ghewoont van 'tvolck ga vervreemden)
Bauwen mijn klachten na met schaterend ghejuych.
Het driftigh swerrech en de dunne lichte winden,
Dat zyn de posten van myn ballingh droeve hart. (vs. 1066-1071)

Verlangen naar de dood completeert het beeld:
'Tvoor-oordeel van myn quaat, en ongheluckich leven,
En wanhoop van myn vrueghd, voorseyd myn sware druck,
Hoe dickwils tracht ick my de dood-steeck fel te gheven,
Om 'teynd te maken van myn droevigh ongheluck. (vs. 1082-1085)

En Griane? Haar liefde heeft nog niet aan kracht ingeboet:
Gelyck de Sonne-Roos de blonde Son na treckt:
Also gaat oock myn ziel na dyne schóónheyt streven. (vs. 1124-1125)

Hij is de lelie van haar hart (vs. 1145), de parel van haar geest (vs. 1146), de ziel van
haar ziel (vs. 1159), zo schrijft zij in een brief aan Florendus. Het zijn bekende
klanken uit de toenmalige liefdeslore. Zij zweert hem eeuwige trouw:
ick kan niet meerder schryven,
Als dat ick uwe ben, en eewich hoop te blyven. (vs. 1159-1160)
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Ook in de gevangenis, alleen, spreekt zij op dezelfde wijze:
Myn hart blyft u // al ist lyf nu,
In een kercker ghevanghen.
De trouw en eed // dien ick u deed,
Die sullen geenszins lieghen: (vs. 1203-1206)

Maar haar nu duidelijk zichtbare zwangerschap - het is een half jaar later - brengt
haar tot wanhoop.
Och! of de soete dood myn droefheid wilden endighen:
Komt alghemeene Wet! komt haven der ellendighe,
Ick wacht u komst met vreucht. (vs. 1215-1217)

En dan volgt plotseling de ommekeer: Griane stemt toe in een huwelijk met Tarisius.
Is deze radicale verandering van houding onverklaarbaar, of past zij in de culturele
en personale situatie van die tijd?

Eindnoten:
57 Mircea Eliade, Survivances et camouflage des mythes. In Diogène, no. 41, 1963. blz. 13.
58 In de renaissancistische heroïsche poëzie werd de liefde als volwaardig onderwerp in het
algemeen aanvaard, zegt Steadman, en dan gaat hij verder: ‘Lexicographers traced the very
name of hero to eros. Renaissance Platonism, in emphasizing the significance of the “ladder
of love” for the contemplative life, associated amor with both philosophy and piety. Theoretically,
love could be an exemplary virtue for the perfect hero’. Zie J.M. Steadman, Milton and the
Renaissance Hero. Oxford, 1967. blz. 12.
59 M. Valency, In Praise of Love. An Introduction to the Love-Poetry of the Renaissance, New
York, 1961. blz. 142.
60 Valency, op. cit., n. 59, blz. 154.
61 Valency, op. cit., n. 59, blz. 152.
62 Charron, op. cit., n. 29, Tome I, blz. 105.
63 Sir Thomas Browne, Religio Medici. Edited and annotated by James Winny. Cambridge, 1963.
blz. 96.
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IV
Wij stellen twee vragen. Eerst: was deze daad in overeenstemming met het algemene
gedragspatroon van de vrouw? En dan: stond het toegeven van Griane niet in
tegenstelling tot de handelingen die men van haar als individu mocht verwachten?
Na de hiervóór gegeven uiteenzettingen over de psychosomatische structuur van de
vrouw zal het duidelijk zijn dat de eerste vraag bevestigend beantwoord kan worden.
De schrijver van een lofgedicht in het voorwerk, die zich verbergt achter de
zinspreuk Antiqua virtute, & fide, vatte zijn visie zó samen:
FLORENDI trouwe Min, en Man-stantvasticheden,
Door langhe tyt beproeft,
Door d'ontrouw van GRIAAN, en Vrou-lichtvaardicheden
So menichmaal bedroeft.

Inderdaad, het strookte met de psychische structuur van de man, trouw te zijn en
standvastig in het eenmaal ondemomene, i.c. de liefde. De vrouw was van nature
wispelturig en ongestadig. Grianes overstag-gaan en gehoorzamen aan de wensen
van haar vader was dus psychologisch alleszins aanvaardbaar en verantwoord,
voorzover dit het algemeen vrouwelijk aspect betrof. Van dit standpunt uit bekeken
kon tegen Bredero's ontwikkeling van haar handelingsschema geen kritiek ingebracht
worden.
Maar er waren de diere eden die zij gezworen had, waarin zij haar trouw aan
Florendus had betuigd. Immers, zij was meer dan ‘vrouw’ alleen, zij was niet het
gemiddelde van alle eigenschappen aan dat genus toegedacht, zij was geen type,
maar een individu dat een eigen gezicht vertoonde. En dit argument klemt te meer,
daar wij haar hebben leren kennen als iemand die inging tegen alle tradities, welke
het lot van een vrouw bepaalden. Zijzelf, gedreven door haar sexuele passie, had
gemeend haar weg te kunnen banen zonder daarbij de in de hiërarchische orde boven
haar gestelde machten te erkennen. Zij had de toorn van haar vader, de keizer,
getrotseerd. Zij had de kerkerstraf verkozen boven onderwerping. Zij had zich
hartstochtelijk verdedigd tegen elke aanslag op haar onafhankelijkheid. Maar in haar
zelfstandig handelen bleef zij vrouw d.w.z. gebonden aan een psychische predispositie,
waarbij al deze bewijzen van non-conformisme toch wat geforceerd lijken te zijn.
Dit uit zich ook in haar wisselende stemming. Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben
wij in haar monoloog met de toneel-aanduiding GRYANE inde Gevangenis. Zij begint
in mineur:
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O Droeve tyt // die ick verslyt
Met vruchtelóós beklagen. (vs. 1169-1170)

Als zij zich realiseert dat zij alles moet wijten aan haar ouders - het natuurlijk gezag
vertegenwoordigend - zet zij zich schrap:
U fel gegrim // u wreetheydt slim,
U dreighen, noch u sweeren,
Gheen schrick noch nóód // noch Duyvel, dóót,
En kan myn liefde deeren. (vs. 1189-1192)

Maar daarna valt zij terug in vertwijfeling:
O nuwe angst, op angst, en nakent swaar verdriet,
En kost o Goon! de straf u noch vernoeghen niet? (vs. 1209-1210)

Als dan haar vader en Tarisius verschijnen, en de eerste zijn dochter aan zijn neef
overdraagt:
Houwt daar u lief, u bruyt, en u ghetrouwde Vrouwe. (vs. 1241)

dan verdedigt zij zich met argumenten die niet zijn ingegeven door haar afweer tegen
de uit de hiërarchische orde voortspruitende dwang:
Helas mijn Vader! ick en hadde noyt gedacht,
Dat ghy vergrimt (uyt nijt) sout bruycken uwe kracht,
Op u kints slappe jueghd... (vs. 1246-1248)

Zij toont geen afkeer van Tarisius, maar grondt haar weigering met hem te trouwen
op de familieverwantschap en op het feit dat zij in de kinderjaren met hem is
opgevoed. Zij zal hem niet als ‘haar Man, en Heere’ kunnen eren, gelijk een vrouw
betaamt; en zij eindigt zoals zij begonnen is:
Ach! wat ys-koude hart heeft laas! myn strenghe Vader? (vs. 1269)

Tarisius die de sleutel van de kerker ontvangt, geeft deze echter edelmoedig aan
Griane. Opnieuw wordt zij geraakt door zachtere gevoelens:
Wat suysselent ghewiech, van hobbelende baren
Ghevoel ick, lacy nu! in myn beroerde gheest?
Ick heb myn daghen noyt, soo seer ontstelt gheweest.
Wat tobbende ghedrangh verschuyven al myn krachten,
Ach, hoe vervoeren my myn woelende ghedachten! (vs. 1287-1291)
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Hierop valt zij in slaap. Haar geest is gepredisponeerd voor de definitieve volte-face
die komt, wanneer zij verschrikt wakker wordt:
Help God! wat nacht-ghesicht of droom, is my verschenen? (vs. 1354)

Zij begint dus met het stellen van twee mogelijkheden. Of er is sprake van een
verschijning, óf er is sprake van een droom. Het gevolg is in ieder geval fysiek
waarneembaar: door vrees wordt het hart samengeperst, het klopt snel, de zenuwen
trekken samen, het bloed ‘waggelt’, weet niet welke richting te nemen. Uit al deze
verschijnselen spreekt onzekerheid: zullen het bloed en de spiritus hun gewone loop
hervatten of zullen ze geblokkeerd blijven? Er was iets dat haar in bedwang hield,
zodat zij zich niet durfde bewegen (vs. 1355-1357).
Wat is een ‘nacht-ghesicht’? Laten wij voorop stellen dat de terminologie wat
betreft verschijningen geen scherpe afgrenzingen kent. Ludwig Lavater, gezaghebbend
protestants theoloog van de tweede generatie, predikant in Zürich, in zijn door een
Nederlandse collega, Sybrandus Vomelius, als Een Boeck vande Spoocken ofte
Nacht-Gheesten64 vertaalde werk, definieert een spook als volgt: ‘Het woort Spectrum
by den Latijnschen, ende by den Duytschen het woort Spooc beteeckent een beelt
ofte gelijckenisse, welcke sich vertoont voor yemants oogen’65. Hij haalt Scaliger en
de uitleggers van de bijbel aan. De eerste ‘seyt, dat een spoock is het gene welcke
sich vertoont ofte inder waerheyt, ofte door een verdorvene inbeeldinghe’. De laatsten
‘verstaen het woort Spoock voor een onlichamelijcke wesen, welcke gesien ofte
ghehoort zijnde, den menschen een verschrickinghe aenjaecht’. De vloeiende
betekenisovergangen demonstreren zich als hij zegt: ‘ghesichte beteeckent een spoock
ofte eenighe ghedaente, welcke ons dunckt dat wy slapende, ofte ooc wakende sien’66.
Maar Lavater kent nog andere benamingen, die equivalent zijn aan het woord spook:
scheem en geest. De laatste heeft meestal een nadere bepaling: dolende, kwade,
nacht-, verschrick-. Zijn protestantse visie verraadt hij in de afwijzing van de
mogelijkheid dat de zielen der gestorvenen zich zouden kunnen manifesteren. Hier
stelt hij zich kritisch op tegenover de katholieke opvatting, waarin het bestaan van
het vagevuur meespeelde. Pierre le Loyer getuigt hiervan: een spook is ‘vne
imagination d'vne substance sans corps, qui se presente sensiblement aux hommes
contre l'ordre de nature ... les substances sans corps sont les Intelligences, les Esprits,
comme les Anges, les Démons, les Ames séparées du corps’67. Voor de bewuste
calvinisten waren spoken, óf inbeeldingen van een overspannen fantasie, óf demonen
die zich
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openbaarden. Was de bestrijding van de mirakelen van ‘monicken ende papen’ niet
een bewijs dat de gewone man zich nog maar moeilijk kon losmaken van het geloof
aan de verschijning van de doden?
Gheen Nachtemerrij wast, die my uyt ancxt de róóken
Noch sot of ijl ghedwaas, van waren, of van spóócken. (vs. 1358-1359)

Met nachtmerrie is wel dikwijls de incubus aangeduid. Sexuele gemeenschap met
demonen werd mogelijk geacht. Ze traden dan niet enkel op als de mannelijke partner,
de incubus, maar ook als de vrouwelijke, de succubus. Men meende dat een demon
pas als incubus kon fungeren als hij/zij als succubus het semen van een man ontvangen
had68.
De ‘waren’ zijn dolende geesten, heel weinig verschillend van spoken, maar voor
de laatsten is het adjectief toch niet significatief.
Griane constateert dus dat er geen sprake is van een incubus, die haar het
angstzweet deed uitbreken, evenmin van het dwaze, lege bedrog van dwaalgeesten
of spoken. Daarop stelt zij een nieuwe mogelijkheid:
'tWas overlast van spijs of moghelijck swaar bloedt. (vs. 1360)

Maar zij verwerpt deze veronderstelling met een categorische ontkenning: Neen!
Wanneer de slaap was ingetreden, kwamen de geestelijke functies tot rust, behalve
de fantasie. De levensverrichtingen gingen door op een lager niveau. Vooral het
gebruik van overvloedige spijzen voor het zich ter ruste begeven, beschouwde men
als ongunstig. Door de spijsvertering ontstonden dampen, die opstegen naar de
hersenen, de fantasie benauwden en aanleiding waren voor de vorming van
drogbeelden. Ook de spiritus gedragen zich tijdens de slaap anders. Ze worden minder
subtiel, waardoor het bloed trager vloeit en zwaar is. Bovendien worden ze in hun
bewegen in de zenuwbanen door de dampen belemmerd69.
Een fysieke toestand met een depravatie van de fantasie kon evenmin als oorzaak
aangemerkt worden. Op geen van deze wijzen was de boodschap - en het zou dan
een valse geweest zijn - tot haar gekomen. Neen, het is God zelf die gesproken heeft.
Hoe? In haar droom.
Laurentius onderscheidt in zijn studie over de melancholie drie soorten dromen:
die welke op natuurlijke wijze ontstaan, die van de geest en die welke deze beide te
boven gaan70.
De eerste worden teweeggebracht door het lichaamsvocht dat overheersend is: bij
ieder der humeuren hoort een bepaald type droom. De tweede zijn de zgn. dagresten.
Ze hebben ‘leur origine du discours de l'ame qui se
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ressouuient des actions du iour precedent’71. De derde soort komt óf van God, óf van
de duivel. Le Loyer meent dat men hieraan eigenlijk niet de naam droom moet geven.
‘Ce sont les visions, rauissements en ecstase & reuelations qui ne sont point
proprement songes, comme i 'ay dit, combien que ce soit au dormir qu'on les reçoit’72.
Bodin somt een tiental wijzen op, waarop God zich tot de mens kan richten.
Volgens Numeri 12 sprak God tot de profeten door vizioenen, alleen tot Mozes van
gezicht tot gezicht. De joden zagen de profetie als een geschenk van God ‘par le
moyen & ministere de l'Ange ou Intelligence active sur l'ame raisonnable
premierement, & puis sur l'imagination...’
‘Le premier degré de la Prophetie est la reuelation en songe de s'adonner à bien,
& fuir le mal, ou pour euiter les mains des meschans, & alors cestuy-là sentira en
son ame vn precepteur, qui le rendra sage, & aduisé (comme disent les Hebrieux) &
de cestuycy l'escripture dict, que l'esprit de Dieu s'est reposé sur luy, ou bien que
Dieu a esté auec luy’73.
Ook kan iemand in zijn droom een verschijning hebben van een persoon, dier, of
ding, terwijl hij tegelijkertijd de betekenis hiervan hoort. Een engel, een mens kan
de goddelijke boodschap meedelen en het kan zijn dat men in de slaap God zelf hoort
spreken. Maar niet de wijze waarop Griane de boodschap van God gekregen heeft,
is voor ons belangrijk. Voldoende is het te constateren dát zij hem ontving, en dat,
naar men zeker meende te weten, God in de droom aan de mensen Zijn oordeel over
hun daden kon kenbaar maken. Evenzeer was het geloof aan geesten, aan spoken,
aan de duivel een realiteit in Bredero's eeuw. Vrouwen en kinderen waren in het
algemeen het meest vatbaar voor het waarnemen van verschijningen, ook voor de
invloed van de boze.
Bij de Nederlandse medicus, Jan Wier, die reeds in de tweede helft van de zestiende
eeuw de heksen in bescherming nam, vinden wij toch de volgende mening: ‘Le diable
ennemi fin, ruzé & cauteleux, induit volontiers le sexe feminin, lequel est inconstant
à raison de sa complexion, de legere croyance, malicieux, impatient, melancholique
pour ne pouuoir commander à ses afections’74.
Moedige mannen zien nooit spoken, zij hebben een natuurlijke standvastigheid.
‘Toutes ces aparitions auienent souuentesfois aux petits enfans, aux femmes, aux
paoureux, aux delicats, & aux malades...’75.
Ook Hooft zet vrouwen en jongeren in dit verband in een uitzonderingspositie in
zijn Geeraerdt van Velsen.
Timon, de tovenaar, ziet er allerminst appetijtelijk uit: mager, met
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woeste, ongekamde haren en baard, een verdroogde rimpelhuid, holle ogen,
uitstekende jukbeenderen. Dan zegt de schildknaap:
Onsaelich mensche' is dan uw wysheyt onghemeen
Ghebonden, aen dusdaenighe wanschaepenheên?
Oft kan de dwaesheyt yl van jonghers en van vrouwen,
Aen desen woesten schijn lichtlijcker toe vertrouwen
Verborghen weetenschap? (vs. 871-875)

Het individuele moment in Grianes plotselinge ommezwaai en bekering tot de eisen
van de traditionele levensbeschouwing is dus eveneens afgestemd op een facet van
het vrouwelijke gedragspatroon als zodanig. Haar beslissing is aldus psychologisch
aanvaardbaar gemaakt en gefundeerd in de visie die de renaissance had op het
zieleleven van haar sexe.
Voor Griane is het een uitgemaakte zaak: Gods oordeel is op enigerlei wijze in de
slaap tot haar gekomen. In haar woorden ligt het hele drama van haar onafhankelijk
handelen voor ons:
...'t is Gods oordeel straf die anklaaght myn ghemoedt,
En maant my inde nacht, met gruwelijck anspreecken:
Hy dreyght myn stout bestaan, seer grimmich quaadt te wreecken. (vs. 1361-1363)

De boodschap is duidelijk genoeg. Gods wetten zijn overtreden, Zijn strenge oordeel
klaagt haar gemoed, d.i. de ziel onder het sensitieve aspect aan, en herinnert haar
aan haar plichten ‘met gruwelijck anspreecken’. Dit beschuldigen wordt als gruwelijk
ervaren, omdat het daden betreft die tegen de door God gewilde orde ingaan76. In
toorn ontstoken dreigt Hij haar roekeloze daden te straffen. Voor Griane ligt er slechts
één conclusie in: zij zal Gods souvereine raad meer gehoorzamen dan de niet binnen
de perken gebleven begeerten van haar jonge hart. En hoewel de liefde in haar gemoed
gestadig blijft, besluit zij haar band met Florendus te verbreken. Zij keert terug in
het gareel van een hiërarchisch gelede wereld, waarin aan de top God zetelt, en waarin
haar vader, vooral als vorst, een belangrijke plaats inneemt. Zij spreekt dan ook niet
van gehoorzaamheid aan haar váder, maar zegt:
Wat nu den Keyser eyscht, dat werdt van my ghedaan. (vs. 1369)

Dit is de functie van de verzen 1354-1369 in het geheel van de handeling:
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het onvoorziene en opzienbarende einde van Grianes rebellie.
Als Tarisius haar daarop een bezoek komt brengen, stemt zij toe in een huwelijk,
maar verzoekt hem om uitstel, quasi zo lang tot zij haar krachten heeft herkregen, in
werkelijkheid om haar kind in het geheim te baren en er zich van te ontdoen.
Dít is het wat de Chooren die nu optreden, haar verwijten.
GRIANE trouweloos, die wil noch eerlyck schynen,
Verbercht, en baart haar vrucht, met sonderlinghe pynen.
Want in haar harte teer,
So hassebassen seer,
De liefde doch de eer // doet 't Moeders hart verdwynen. (vs. 1443-1447)

Over haar volte-face wordt niet gerept. Die was niet in het geding. Zij kon niet anders
handelen na op zo duidelijke wijze door God gewaarschuwd te zijn. Maar de eerste
daad die zij, terug in een maatschappelijk keurslijf van tradities en conventies,
volbrengt, is er één van de grootste onwaarachtigheid. En déze wordt getroffen door
scherpe afkeuring. Tot een dergelijke huichelachtige daad bracht de menselijke
gemeenschap één harer leden. Zó constateert Bredero. En terwille waarvan? Om een
hersenschim van de mensen.
De schyn-groot yd'le-Eer, gants Hemel hoogh verheven,
Soeckt de verwaande mensch met moeyten in dit leven; (vs. 1418-1419)

Ziedaar het thema van de Chooren. Gezocht en begeerd door de machtigen der aarde,
vervluchtigt de eer als de wind en het leven. Terwille van háár worden oorlogen
gevoerd en sneuvelen de menigten. De roem van hen die werkelijk eer verdienen,
de dichters, wordt door de tijd uitgewist. Om de eer stelt de mens zijn zaligheid in
de waagschaal en roept de eeuwige straf over zijn ziel. Hier treedt een duidelijk
verschil op tussen de zienswijzen van Bredero en Hooft. Voor de drost is de eer een
werkzame factor in de maatschappij en wel in positieve zin. Zij spoort de mens aan
tot het realiseren van de hoge functie waartoe hij geroepen is door zijn intellect en
zijn wil, zich uitend in zijn culturele scheppingen in de ruimste zin van het woord.
Zij is een begeerlijk bezit, waarbij het innerlijk aspect, de zekerheid van moreel
handelen, het zwaarst weegt, maar ook het uiterlijk aspect, de reputatie, die daarmee
samengaat, niet te versmaden is77. Bredero ziet de eer minder uit een humanistische
hoek. De aristotelische definitie bepaalt niet zijn opvatting. De eer die hij aan de
kaak stelt, is de faam die men heeft
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bij anderen. Dit idool van de wereld ontmaskert hij als nietswaardig. Eer kan alleen
berusten op een wijs gedrag. Hun visies lijken maatschappelijk bepaald: Hooft
vertegenwoordigt de idealistisch-aristocratische opvatting, Bredero's houding is meer
realistisch-kritisch.
Wij hebben gezien dat Griane een droom heeft gehad, waarin God, naar zij meende,
Zijn wil aan haar kenbaar maakte. Nu zijn hierbij twee aspecten die wij moeten
beschouwen.
Doordat zij aan niemand haar droomervaring meedeelt, wordt haar handelen voor
de ingewijden, die weten van haar werkelijke gevoelens en haar verhouding tot
Florendus, onverklaarbaar en moeilijk te aanvaarden. Kardin, die op de hoogte is
van alle gebeurtenissen en als dienaar de opdracht krijgt het kind ‘wech te dragen’,
kan met zijn praktische verstand de plotselinge verandering moeilijk in de situatie
inpassen. Hij is een man met een zekere boereslimheid en een flinke dosis flair. Ik
zou dit duidelijk willen maken naar aanleiding van vs. 1479 en de daarbij voorgestelde
conjecturen:
Onsichtich wijt ghedacht, bedenckt de saack wat varder.

In de editie-1890 vinden wij als commentaar: ‘onsichtich - onzichtbaar (tenzij men
moet lezen: omsichtich dat een beteren zin zou geven)’. Bij Knuttel: ‘Onsichtich
blijkbaar voor omsichtich’, een interpretatie afhankelijk van de eerste, en volmaakt
willekeurig; de editie-1890 heeft tenminste een begin van argumentatie.
Wij stellen voorop: alle oude edities hebben onsichtich. Dus elke evidentie voor
een emendatie ontbreekt. Zó kan de zinvolheid van ieder woord aangevochten worden.
En nu ‘de betere zin’ die omsichtich zou geven. De situatie is als volgt: Kardin, een
knecht, is met het pasgeboren kind van Griane op pad ‘om (het) heym'lijc wech te
dragen’ (vs. 1459). Deze Kardin is een potsierlijk man, de knecht van grote heren
en dames, die wel eens iets opvangt uit de gesprekken waarbij hij tegenwoordig is
en die dat te pas brengt ook. Kan men zich een figuur voorstellen die meesterlijker
is getypeerd: die afwisseling van quasi-deftigheid en quasi-gewichtigheid en van
telkens terugvallen op zijn werkelijke materialistische aard? Nu zit hij in verlegenheid.
Wat moet hij met het kind aanvangen? Aan een boer geven? Dan kan de zaak
uitkomen, denkt hij. En dan gooit hij als een soort orakelspreuk zijn wijsheid op
tafel: ‘Onsichtich wijt ghedacht, bedenckt de saack wat varder’. Onmiddellijk als
resultaat gevolgd door het nuchter-zakelijke: ‘Ick wilt gaan brenghen by een
Kluysenaar of Harder’ (vs. 1480). Het ‘onsichtich wijt ghedacht’ heeft dus niet als
de pythia gesproken, hij is
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niet veel verder gekomen dan zijn eerste plan. Zijn gezonde boereverstand krijgt de
overhand en hij zegt, normaal voor zijn geestelijke standing: ‘O breyneloos besluyt...’
En de oplossing? Ik leg het kind te vondeling. Zijn volgende woorden zijn een mengsel
van serieuze zorg en obligate huichelachtigheid in het aanroepen van de Schepper
die ‘werckt wonderlijck zyn werck’ (vs. 1486).
Maar zijn praktische aard verloochent zich niet: ik zal onthouden waar ik het heb
gelaten. En terugkerend naar zijn werkelijkheid van materialisme en knecht-zijn
eindigt hij:
De hongher praamt myn Maagh, om spoedigh 't huys te raken,
Ick sal GRYANE wel een lueghentie wijs maken. (vs. 1487-1488)

Het ‘onsichtich wijt ghedacht’ behoort niet in de sfeer van Kardins denken, het geeft
hem ook geen oplossing. Het is het equivalent van ‘De vluggevlerckte-geest (die)
seer jachtigh vast bevroedt, Watmen in 't ander endt des ruyme werelts doet’ (vs.
47-48). Het heeft meer spirituele zwaai nodig dan een Kardin kan opbrengen. Het
‘omsichtich wijt ghedacht’ zou nog gegaan zijn, maar dan is de pointe verdwenen.
Bovendien, de onzichtbaarheid van de geest stelde men tegenover de tastbare
aanwezigheid van het lichaam. La Primaudaye schrijft dat de verbinding van materie
en ziel bewondering afdwingt, maar dat zij tegennatuurlijk lijkt ‘en ce que l'ame (qui
est legere) est detenue dedans le corps qui est pesant; elle, dis-je, de feu celeste, dans
ce qui est froid & terrestre; inuisible, dans le palpable; immortelle, dans ce qui est
mortel’78. In ‘onsichtich wijt ghedacht’ staat ‘ghedacht’ voor de ziel onder het aspect
van het vormen van meningen. De onzichtbaarheid en de onbegrensheid daarvan
waren gangbare begrippen en Kardin had hierover wel eens horen spreken. In een
ogenblik van aarzeling en verlegenheid gebruikte hij de uitdrukking als een soort
toverspreuk.
Maar met dit alles is slechts één kant van zijn wezen belicht. Soms geeft hij
verrassende bewijzen van sympathiek handelen. Als Florendus later in zelfverdediging
Tarisius met een dolk heeft neergestoten en zich weldra zal moeten verweren tegen
de ridders van de koning, biedt Kardin hem in een spontaan gebaar zijn zwaard aan.
Terecht heeft Bredero deze zijde van zijn innerlijke structuur geregistreerd. Hij is
meer dan een egocentrisch man. De magnanimitas is niet beperkt tot de aristocratie.
Bredero weet dat de mens van alledaagse allure juist in kritieke momenten boven
zichzelf kan uitstijgen en zijn materialistische levensopvattingen achter zich kan
laten. Zo
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wordt zijn reactie op het huwelijk van Griane begrijpelijk.
Zijn eerste woorden wijzen duidelijk op zijn afhankelijkheid van anderen voor de
verbale wijsheden die hij debiteert.
't Lang leven, en de Tydt maackt dickwils wys, en out,
Der gener die veel hoort, en 'tbest daar van onthouwt. (vs. 1565-1566)

Vooral vs. 1566 is illustratief voor zijn geleende waarheden. Als de belangrijkste
bron voor de ervaring ziet hij het horen, en van het gehoorde moet men het beste
onthouden. Maar onmiddellijk daarop wordt hij zichzelf - ook al is hij fiks
aangeschoten - en geeft hij inzicht en commentaar op de gebeurtenissen, wat
culmineert in:
GRYANE is Bruydt, raadt wiese trouwen sal?
TARISIUS, ghy iockt. Ben ick myn selven al? (vs. 1582-1583)

Scherp stelt hij tegen over elkaar: de trouw van Florendus en de valsheid en
trouweloosheid van Griane, die een schande is voor alle vrouwen. Opnieuw wordt
de tegenstelling man-vrouw gerealiseerd, zonder enige psychologische opsiering om
de schuld van de vrouw te verlichten.
Het tweede aspect van de droom is de vluchtigheid. Bij Grianes ontwaken, is het
vizioen imperatief aanwezig, in zo hevige mate dat zij direct breekt met Florendus
en toestemt in het huwelijk met Tarisius in overeenstemming met de wil van haar
vader, de keizer. Maar bij deze ene boodschap is het gebleven, anders dan bij Jeanne
d'Arc die geregeld de stemmen van haar heiligen hoorde79. Daardoor komt de
onzekerheid over haar beslissing. Deze houding spruit voort uit de vrouwelijke
psychische structuur, die, zo zagen wij, er één is van ongestadigheid, en van
wispelturigheid. Leiding is nodig en als die ontbreekt, drijft de emotionaliteit de
vrouw naar de zee van onzeker handelen. Van deze gezichtshoek uit moeten wij de
monoloog van ‘Griane de Bruydt’, interpreteren.
Terwijl elders feest wordt gevierd, is Griane bitter gestemd.
De Blydschap komt van myn:
Een yeder iuyghd van vrueghd.
Een woningh vande pyn
Is laas! myn ionghe ieughd.
Ay! hoe bochten myn gedachten // wilt?
Om 'tontrouw die ick doe,
Ay Hemel! al myn klachten // stilt?
Ten quam by my niet toe. (vs. 1592-1599)
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Na elke strofe keren als refrein terug de laatste vier regels: Ay! hoe bochten ... Ze
hebben een duidelijk aanwijsbare functie: Griane vraagt om een nieuw teken. Haar
beslissing is door de hemel ingegeven en niet het gevolg van eigen overleg.
Maar de hemel zwijgt en het zelfverwijt overstelpt haar:
Ach fy ontrouwe vrouw! wat onschult suldy tóónen?
Sijt ghy niet trouweloos, Min-eedich, en vervloeckt?
't Bewimpelen is wech, 't is om niet wat ghy soeckt. (vs. 1633-1635)

Geheel deze monoloog is één demonstratie van de vrouwelijke onzekerheid en
ongedurigheid, en van de overheersing der hartstochten. Zij heeft echtbreuk gepleegd
tegenover Florendus. Waar is haar eeuwige trouw? Haar huwelijk met Tarisius is
tegen haar wil geschied, haar hart is haar op bedrieglijke wijze ontstolen. Zij heeft
afkeer van het hof en van haar haatdragende vader. Deze is de oorzaak van het kwaad
dat zij gedaan heeft. Door haar overspel is haar band met Florendus verbroken. Haar
kind heeft zij van zich laten gaan. Het volk spreekt schande van haar. Deze gedachte
maakt er haar opmerkzaam op, dat zij zich nog bekommert om eer, zij voor wie op
aarde geen plaats is en voor wie de hemel gesloten blijft. Laat de dood komen en
haar hart doorsteken, of laat zij elders heengevoerd worden. Tevergeefs, overal zal
zij haar schuld meedragen, en haar schande. Maar toch boeit haar de verandering.
En aan Tarisius maakt zij haar wens kenbaar met hem naar Hongarije, zijn land, te
gaan.
Zij verdwijnen voor lange tijd van het toneel, want hier heeft Bredero de Tydt
laten optreden. Daardoor wordt het hem mogelijk de handeling na twintig jaar weer
op te nemen. Het debat over Bredero's afhankelijkheid in dit opzicht van Shakespeare
is wel - en terecht - voorbij. Deze vraag is ook in het minst niet relevant. Om te
begrijpen waarvandaan deze notie van de Tydt komt, leze men de studie van Panofsky
Father Time80 en voor de implicaties in de menselijke ervaringswereld van toen is
het hoofdstuk Time and Death in Herschel Bakers The Wars of Truth81 illustratief.
Ik zal daarop nu niet ingaan. Maar ik stel toch opnieuw de vraag: waarom heeft
Bredero van dit in de toenmalige dramatische kunst aanvaardbare middel gebruik
gemaakt?
Hoe vinden wij na de periode van twintig jaar de dramatis personae terug?
Florendus die wij verlieten, kort nadat hij in zwijm was gevallen op het horen van
het bericht van Grianes huwelijk, is vermomd als pelgrim op pad naar zijn vroegere
geliefde. Zijn trouw staat dus wel vast. Griane leeft
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het leven van de vrouw die niet de begeerde man heeft gekregen. Zij is verder niet
interessant. Zij vervult haar huwelijksplichten: zij krijgt een dochter. Zij neemt deel
aan het society-leven: zij gaat veel op jacht (vs. 2071). Zij komt de godsdienstige
voorschriften na: zij bezoekt de mis (vs. 1815). Zij verbindt hieraan plichtmatige
sociale bewogenheid: zij deelt aalmoezen uit op gezette tijden (vs. 1826). Wat is er
nog voor spannends in zulk een leven? De jachtpartijen geven haar tegenstanders
later aanleiding tot beschuldiging van overspel (vs. 2072). Maar dit is laster. De
dochter, wie de dood van haar vader toch wel ter harte moet zijn gegaan, weerlegt
die aantijgingen zonder meer (vs. 2269-2270). Neen, Griane, teruggevallen in een
conformistische houding met al den aankleve van dien, is niet een persoon om het
hart van wie dan ook sneller te doen kloppen, of het moest zijn dat zij in haar eerste
optreden zóveel sympathie heeft verworven, dat haar verdere lotgevallen ons blijven
boeien. En op die lotgevallen werpt de auteur zich nu. ‘Int vyfde Deel werden de
gevangens angeklaaght van des overledens Neven, de KEYSER dul van spyt wyst op
haar versoeck de blyck des tichts ande Wapenen: Hier op verschynt FLORENDUS
onbekende Soon met een zyn Spits-broeder, die het recht voor hem en de Princesse
gheluckigh uytvoeren: de ghewonde PALMERIJN wert van zyn Moeder erkent, tot
groote blydtschap van den ouden KEYSER, die door 't begheren zyns Iongen Neefs
de twee ghelieven samen houwelyckt. Waar in wel naaktelyck wert afghebeelt de
veranderingen der tytelycke dingen, sulcx dat een yeghelyck in gheen voorval der
selvigher hem al te vast moet binden, dat is, hem in voorspoet niet al te seer
verhuegen, noch in tegenspoet hem al te seer verslaan, maar altóós gedencken op
den Regel daar 't Spel op ghebouwt is: te weten het 't Kan Verkeeren’.
Veel ‘staetveranderinge’ dus, zoals het in de zeventiende-eeuwse terminologie
van het vak der dramatiek heet.
Maar de vrager naar de zin van het spel van Griane laat niet af. Waarom dat interval
van twintig jaren toch?
Hij constateert: de laatste scène is een dialoog tussen Bouwen en Nel, terwijl het
stuk ook begint met het optreden van dit echtpaar. Hun aandeel in de handeling op
twee belangrijke punten behoorde blijkbaar tot de structuur die paste bij Bredero's
dichterlijke visie; wij kunnen dit verschijnsel niet afdoen met de term ‘komische
intermezzo's’. De functie ervan in de context van het geheel moet worden verklaard.
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V
Wij beginnen met een analyse van het optreden van BOUWEN en NEL in het vijfde
bedrijf, een passus die m.i. nog geen afdoende verklaring gevonden heeft en waarbij
verschil in redactie een rol speelt.
De editie-1616 geeft van vs. 2603-2610 de volgende versie:
BOUWEN uyt met zyn spinne-wiel.
Wel myn kostelycke moer! Heer kijnt hoe legh gy en baert?
NEL
Maar ien avent spuelen gaan is wel ien gat vol slagen waert.
BOUWEN
2605 Kijk vaar dus winne wy 't weer, wy hebben me kaar wel ehulpen,
Wy hebbent niet verdroncken noch verkloncken, as duese jonge wulpen,
NEL
Ick riep nou lestent Lysgie Aaris Meelis Toeten dochter, dat is myn volle nift,
Die gaf ick ien moye daalder in huer hijlick, tot ien Bruyloftgift.
BOUWEN
En droncken Klaesie, ouwe Jan-tymen Francksen suen // dat is myn afters kijndt.
2610 O lijden! wat brect Mary Pieter Flooren myn Petemeuy nu al wijnt,

Unger verwijst naar de edities van 1621 en 1638, waarin Nel vs. 2603 zegt, Bouwen
vs. 2604, Nel de vzn. 2605-2608, waarop Bouwen verder gaat.
Knuttel heeft een geheel eigen ordening aangebracht. Bouwen zegt de vzn.
2603-2604, Nel de vzn. 2605-2606, waarop Bouwen doorgaat. Op welke grond dit
geschiedt, komen wij niet te weten.
Van Rijnbach doet niet anders, ook bij hem vinden wij een willekeurige organisatie,
d.w.z. één die niet steunt op de vroege edities en niet verantwoord wordt. De vzn.
2603-2604 komen voor rekening van Bouwen, 2605-2608 worden door Nel gesproken,
waarna Bouwen vervolgt. Vanwaar die verscheidenheid in oplossingen van ‘wie wat
zegt’? De zetter van de editie-1621 heeft zich vergist, of ook hij heeft reeds
geïnterpreteerd, misschien is het de corrector geweest. Inderdaad, deze passage geeft
moeilijkheden bij de interpretatie, en hier ligt de oorzaak van de verschillen.
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BOUWEN uyt met zyn spinne-wiel is ongetwijfeld een toneelaanwijzing en heeft als
zodanig een formele inhoud, maar zij betekent meer. Dat Bouwen opkomt met zijn
spinnewiel, is niet gewoon; had zijn vrouw dat gedaan, dan was het plausibeler
geweest, vrouwen spinnen, mannen niet. Bovendien, er staat met zyn spinnewiel, hij
doet het dus vaker. En terwijl hij met zijn arbeid begint, zegt hij tegen Nel:
Wel myn kostelycke moer! Heer kijnt hoe legh gy en baert? (vs. 2603)

De editie-1890 verklaart hoe legh ghy en baert ‘wat lig je (sta je) daar een rumoer
te maken’. Knuttel zegt ‘Baren, misbaar maken, te keer gaan’. Nel zou dus luid
spektakel makende op het toneel aanwezig zijn. Maar waarom, vraagt men. Waarom
maakt zij misbaar? Daar moet toch een reden voor zijn? Het publiek mag niet in het
onzekere blijven over alles wat het voor zijn ogen ziet gebeuren en de lezer moet het
door de context meegedeeld worden. Het te keer gaan zou kunnen voortvloeien uit
wat voorafgaat. Welnu, dat is niet het geval, er begint, bij vs. 2603, een nieuwe scène,
de vorige speelde zich af aan het keizerlijk hof. Uit wat daarna gezegd wordt, zouden
wij het dus moeten opmaken. Welnu, er is geen enkele toespeling op een situatie die
als een reden voor het spektakel van Nel zou kunnen fungeren. De constatering dat
zij rumoer maakt, berust dus op het willekeurig toepassen van één van de betekenissen
die in een woordenboek aan het woord ‘baren’ wordt toegekend. Als wij zeggen: het
regent, zal in negen-en-negentig gevallen het water uit de hemel neerstromen, maar
de honderdste maal gebruiken wij deze woorden in een situatie, waarin iemand in
het vuur van een betoog wat al te overvloedig sputtert. Wie dan de
woordenboek-betekenis: ‘Van den in de atmosfeer verdichten waterdamp: in druppels
neervallen’ als commentaar zou geven, handelt onjuist. Even onjuist is in het
onderhavige geval de explicatie ‘baren, misbaar maken, te keer gaan’. Voor de lezer
bestaat er slechts één mogelijkheid om te begrijpen wat Bouwen zegt: analyse van
de context. Ik zou een rapprochement willen maken met de vzn. 2617 en volgende,
in het bijzonder met vs. 2621. ‘Sinnelijcke NEELTJE, dat is mijn wittelijcke waarlijcke
wijf’, (vs. 1318) deelt Bouwen ons mee. Inderdaad, zij is uitermate proper en net,
Miestendeel leyt sy en schuyrt, en wryft, en wast, en plast, en boent, (vs. 2617)

Zij heeft slechts tijd voor haar huishouden en deze habitus is er met het ouder worden
- de Tydt immers heeft een spanne van 20 jaren overbrugd - niet
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op achteruitgegaan. Als Bouwen opkomt met zijn spinnewiel, zegt hij tegen Nel:
Wel mijn voortreffelijke moedertje! Here-m'n-kind, wat ben jij weer bezig. De
toeschouwer had geen innerlijk protest, want hij zag Nel aan de arbeid. ‘Baren’ is
hier niet ‘te keer gaan’, maar ‘met de uiterste ijver bezig zijn’, ‘werken met grote,
krachtige halen’. Dit is een handeling die bij het individu Nel past en in de situatie
aanvaardbaar is. En Nels reactie?
Maar ien avent spuelen gaan is wel ien gat vol slagen waert. (vs. 2604)

De editie-Unger geeft geen commentaar, Knuttel doet het evenmin. Begrijpelijk, er
staan geen moeilijke woorden in deze versregel, dit toch was in het toenmalige
patroon van verklaren de stimulus om een editeur aan het werk te zetten. Ieder begrijpt
toch wat er gezegd wordt? Van Rijnbachs verklaring luidt: ‘speulen gaan voor pleizier
uitgaan; gat lichaam. Bouwen is blijkbaar aan de rol geweest, wat niet zonder vechten
afgelopen is’. Hij laat Bouwen deze claus zeggen, maar in de editie-1616 spreekt
Nel die woorden. En dan lijkt het een vreemde reactie op het door haar echtgenoot
gesprokene. Maar - zo kan men redeneren - Nel zou zijn opmerking kunnen negeren
en uiten wat haar hoog zat. Dan worden Bouwens volgende mededelingen echter
problematisch. Dat zou hier een ironische, misschien zelfs sarcastische Nel
veronderstellen. Het tegendeel is waar. Zij is gevleid, en hoe kan het anders, zij wordt
immers in haar levensstijl geprezen. Zij antwoordt dan ook met een zegswijze die in
variërende vormen in gebruik was. ‘Spelen gaen te lande-waert, Dat is wel een
bil-slagh waerd’. ‘Maer ghenomen henluyden 't ongeluck al moghte treffen van
ghevanghen of ghedodet te werden, so achten zy een goedt spelen gaen een gat-slagh
waerdigh te syn’. ‘Spelen gaan is een geseling waard’. De betekenis is: voor een
genoegen moet men wat over hebben, moet men zich wat moeite getroosten82. Dat
zegt hier Nel en haar woorden zijn contextueel volkomen aanvaardbaar als antwoord
op Bouwens ‘wat ben jij daar bezig’! Voor haar genoegen, nl. een kraakhelder huis,
heeft zij wel wat moeite over. En zij constateert dat met een zeker welbehagen bij
haar zware lichamelijke arbeid. Op dit gesprekspatroon wordt nu verder geborduurd
door Bouwen:
Kijk vaar dus winne wy 't weer, wy hebben me kaar wel ehulpen, (vs. 2605)

Tegen wie spreekt Bouwen? Tegen iemand uit het publiek? Waarschijnlijker acht ik
dat het tegen een voorbijganger gezegd wordt. Tegen een
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voorbijganger die met enige verbazing is blijven staan en kijkt naar de spinnende
man, een ongewoon tafereel. Kijk vader, zo verdienen wij het - nl. het
levensonderhoud - steeds weer, zo houden wij het hoofd wel boven water, wij hebben
elkaar daarin krachtig gesteund. ‘Dus’ wijst naar de bezigheid die zijn handen doen,
en ook naar die van Nel. Toch meen ik dat de mogelijkheid aanwezig is dat het
aandeel van Neeltje ook nog elders gezocht kan worden en hiervoor maak ik een
rapprochement met vs. 2625. Hoe is de situatie? In vs. 2622 constateert Bouwen dat
zijn echtgenote zózeer in haar werk opgaat, dat zij hem niet meer zoent. Nels reactie
hierop kan ons bevreemden. Zij zegt: maar daarom raakt ‘myn óóm kóól’ van tijd
tot tijd van streek, en trekt van tijd tot tijd op met lichtekooien en snollen - en dan
neemt zij Bouwens pronominale aanduiding over, hij had ietwat denigrerend ‘sy’
gebruikt - totdat zij hem komt halen en zijn gelag betaalt. Deze passus roept vragen
op, allereerst: dit is wel een heel kras antwoord op de beschuldiging van een
onthouden zoen. Maar dat bedoelt Bouwen ook niet, en de toeschouwers verkeerden
niet in het onzekere over wat de werkelijke zin van zijn opmerking was, evenmin
als de lezer dat behoeft te zijn. Daarvoor haal ik vs. 35-36 aan:
Myn wyf en ick, wy soende mekaar lestent inde praam,
S'is nouw al wat midt den ierste, sy sel muegelyck inde kraam,

Deze passus maakt ons duidelijk dat ‘soenen’ door Bouwen eufemistisch gebruikt
wordt voor sexuele omgang hebben. Nu is ook de reactie van Nel volkomen adequaat.
Op de beschuldiging, te kort te schieten in haar echtelijke plichten, is haar antwoord
begrijpelijk. Maar wij vragen verder: toen wel, nu niet meer? De werkelijkheid is
dat Nel in haar menopause is, immers de Tijd heeft een spanne van twintig jaren
overbrugd, en zij is niet meer van de avances van haar man gediend. En op deze
wijze geconfronteerd met het voorbij-zijn van haar jeugd, en met het ouder-worden
voor ogen, valt zij tegen haar echtvriend, die zo openlijk zich op zijn viriliteit beroemt,
scherp uit met myn oom kool, d.i. ‘mijn sufferd’, wel in het bijzonder in
liefdesavontuurtjes83; en de bittere herhaling van ‘altemets’, gevolgd door het
triomfantelijke-sarcastische overnemen van het door Bouwen gebruikte ‘sy’,
culmineert in: Vraagt hij er niet om dat zij wat ongemanierd van leer trekt? Opnieuw
wens ik informatie. Hoe was de verhouding tussen Bouwen en Nel? Was zij de
overheersende en hij een jan-hen? Inderdaad, dit was het geval, er zijn aanwijzingen
te over. Nel haalt Bouwen uit de kroeg, op het juiste ogenblik, voordat dronkenschap
de delinquent
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weerspannig zou kunnen maken. Er zijn vrouwen die een zintuig bezitten voor een
optreden op het goede moment, en Nel is er één van. Bewust of onbewust heeft zij
gevoeld dat zij deze man de baas zou zijn. Hem heeft zij uit een hele troep vrijers
weggegrist. Zo luidt het verhaal in Bouwens visie:
...hoe byster vrijden haar lodder,
En onse Dirck dierten, en blaeuwe Jaap, en jonge Jan slodder,
En Gerritje Góórgat, en Harmen glatmuyl, en kittighe Piedt
Wel waarom Klorus, Jorus, Gorus, of Flores niet?
Zo haast als sy myn sach, so stongh ick huer wel an,
Want sy riep, int volle seltschip, dit is myn eyghen sint-jan.
En doe ick huer trouwde, de maats die tierden als de Duyvel. (vs. 1320-1326)

Voorts, Bouwen spint en dat wel geregeld. De informatie die wij ontvingen in het
zinnetje boven de scène in het vijfde bedrijf: ‘Bouwen uyt met zyn spinne-wiel’ werd
weloverwogen gegeven en wekte reeds dadelijk verwachtingen. Maar er is meer.
Bouwen weet van ‘Nues-doecken’ gemaakt met ‘lommerstickjes, Mit schuyntjis,
mit spaansjis, van drie bientjis, met roo quasjis, en swarte strickjis,’.
Deze dingen worden niet opgesomd om de weelderigheid van de Nues-doecken
aan te tonen, ze geven geen sociale indicaties, maar het noemen ervan typeert Bouwen
als individu, het is geen passende kennis voor de man, immers, die behoort andere
belangstelling te bezitten. En nog beter begrijpen wij Nels houding: voordat het te
laat is, redt zij hem uit de klauwen van lichtekooien en snollen, hij krijgt niet de kans
zich uit te leven; hij zal het ook niet willen, alle toespelingen in deze richting zijn
niet anders dan grootspraak. Geheel in overeenstemming hiermee is zijn reactie:
schijnbaar luchtig antwoordt hij: Want dat past de vrouw, n.l. ongemanierd uit de
hoek te komen; en er geen acht op te slaan - ‘niet veul te achten’ - dat past de man!
En dan gaat hij over op enkele anekdotes van jonge dronkaards, waarbij zíjn
alcoholgebruik in het niet zinkt: Ga ik eens in een kroegje om een vrouwtje, dan
drink ik maar een paar pintjes; en zich bezinnend voegt hij eraan toe: ‘Heb ick int
jongh-spul myn suendaaghs duyt versnoept’? d.w.z. zou het met mij afgelopen zijn
op dit gebied? En aanknopend bij ‘ik drink maar ien paartje’ tegen Nel: ‘O seeker!
gy hebt gien reen dat gy daerom so luyt roept’, daarover hoef je niet zo'n drukte te
maken. (vs. 2637-2638).
Met het verzoenend gebaar van de meerdere in wijsheid en ook in tactiek
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reageert Nel: Dat een jonge man op de dwaalweg raakt, dat is hem wegens zijn jeugd
- de tijd van de bruisende humeuren - te vergeven, maar dat jij nog zozeer je viriliteit
wilt bewijzen, past niet bij je leeftijd. Berustend overpeinst Bouwen: zo spreken ze
telkenmale; mijn zuster is al gestorven; mijn generatie, constateert hij daarmee, is
aan de beurt dit wereldse toneel te verlaten. Typerend is dat de eerste bijzonderheid
die in zijn herinnering terugkeert, als hij aan de begrafenis denkt, het optreden van
zijn vrouw is. Zij wist ‘van stickje tot beetje het rechte bescheyt’. Zij had verstand
van dit soort zaken, de tradities lagen vast in haar verankerd en zij duldde geen
tegenspraak. Volgens vaste normen werden de gebruiken bij een begrafenis in acht
genomen. Daartoe behoorde ook het hebben van de voorgang. Lobrich zei, dat
Lammert, misschien haar man, dit recht toekwam, maar Nel coupeerde de
overleggingen en eiste de eer voor Bouwen op, met de niet te weerspreken opmerking:
waarom? daarom! Mijn man behoort tot de naaste familie!
Wij keren terug naar vs. 2603. Wanneer wij zouden aannemen dat dit gesproken
wordt door Nel, moet zij zich richten tot Bouwen. Zij zou dan het feit dat hij een
jan-hen is, zozeer chargeren dat deze claus in een banaliteit zou ontaarden en dit zou
- voor mij althans - niet stroken met het creatieve vermogen van Bredero.
Aan Knuttels en Van Rijnbachs persoonsaanduiding, zonder enige verantwoording
geëffectueerd, ga ik stilzwijgend voorbij; dergelijke conjecturen hebben met
wetenschap niets meer te maken. Maar ook de persoonsaan-duidingen in de edities
van 1621, 1622 en 1638 dienen als onjuist te worden beschouwd. Alleen Bredero's
eigen editie uit 1616 is betrouwbaar.
Wij moeten nu het eerste optreden van Bouwen en Nel, het eerste toneel van het
eerste bedrijf, aan een nader onderzoek onderwerpen. Welnu, ik poneer de stelling:
Bouwen en Nel staan in Amsterdam op straat en de speelgenoten van een bruiloftspaar
gaan voorbij. De genodigden, vrienden en vriendinnen van de bruid en de bruidegom
trekken met een speelman op naar het huis van de bruid. Daarbij is ieder kostbaar
gekleed, volgens de laatste mode. Bouwens reactie krijgt nu een duidelijke zin. Hij
zegt: ‘wat sinnen hier al duytsche francksen’? (vs. 1). Het is een bekend feit dat de
burgerij bij bruiloften en andere feestelijke gelegenheden de perken van het door de
christelijke moraal toelaatbaar geachte vertoon aan kledij te buiten ging. Parijs - de
‘mode de France’ - was hierbij het voorbeeld84. Geen wonder dat de ‘hiele halve
stadt’ op de been raakte. Van alle kanten kwamen ze aandraven: lanterfanters, vrijers
en vrijsters, jongens en meisjes,
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en wie al niet meer. Een verzetje in de grauwe eentonigheid der dagen.
Maar waarom is er sprake van een bruiloftsstoet? Het probleem van de interpretatie
van het begin van de Griane zat voor mij vast aan de betekenis van ‘de doot dancksen’
(vs. 2). Van Rijnbach geeft als commentaar ‘een dans met de dood dansen, in de
16de en 17de eeuw talloze malen uitgebeeld’. Knuttel zegt: ‘een doodendans
uitvoeren?’ In de editie van Ten Brink e.a. lezen wij: ‘waarschijnlijk = een doodendans
uitvoeren; deze dans was in de 17e eeuw vrij bekend’. Allemaal heel mooi, maar wat
dóe ik ermee? Wat helpt het mij dat ik weet dat ‘de doot dancksen’ vaak in de
beeldende kunsten is weergegeven? Ik wil weten, waarom Bouwen voorstelt ‘de
dood te dansen’. De aantekeningen van de bovengenoemde uitgaven geven hierop
geen antwoord. De samenstellers hebben nauwelijks of geen rekening gehouden met
het functioneren van de taaleenheden in de context. En dit nu is één van de hoekstenen,
waarop een wetenschappelijk verantwoorde interpretatie moet rusten.
‘De doot dancksen’ betekende niet ‘met de dood dansen’. Het was een
gezelschapsdans of gezelschapsspel, in het bijzonder op bruiloften uitgevoerd. Een
man of een vrouw lag ‘als dood’ in een kring en werd gekust door de leden van de
andere kunne85. Een kuspartijtje dus, een aantrekkelijk bedrijf op feesten en bruiloften,
waaruit immers een ander huwelijk kon voortkomen.
Dáárom wil Bouwen ‘de doot dancksen’. Hij plaatst zijn spel in de context van
een trouwpartij. En hij zegt tegen de blijkbaar niet spelende muzikant: vooruit suffie,
speel eens op - d.w.z. speel eens een bepaalde wijs - dan zullen wij een kring vormen
en fijn gaan kussen.
Zo opent Bredero zijn Griane: een toneel vol jonge mensen in sierlijke kledij
voortschrijdend. Waarheen? Naar een bruiloft! Dit alles is geen toeval, maar daarover
zo dadelijk.
Lang is de stoet niet aanwezig. Weldra zijn de deelnemers verdwenen en de
toeschouwers blijven achter. Wat gebeurt er in zo'n geval? zij richten hun
belangstelling op elkaar. Eén is er die de ‘boertjes van buten’ spottend opneemt,
waarschijnlijk heeft Bouwens enthousiasme voor ‘de doot dancksen’ zijn aandacht
getrokken. En de buitenman, vrezend op de korrel genomen te worden door de
stedeling, reageert met:
Wel hoe kyct duese Muruwert so? heb jy van jou leven gien menschen esien?
Siet hum daar ien reys staan: hoe grynst hy met zyn tangden, (vs. 4-5)
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Maar dan steekt deze zijn handen uit naar Nel, en dreigend zegt Bouwen:
Wel halef-saalige soetert! ay lieven, houwt jouw haagden, (vs. 6)

Ook Nel laat zich niet onbetuigd, want de man - hij is rokende uit de kroeg gekomen
- blaast haar de tabaksrook aan. Vandaar dat zij bitst:
Schaamt jou! dat jy hier lecht en Tabackt, en quylt, en róóckt,
Denckt dat ien angder vande bange lucht schier kaeut en kóóckt,
Wy sinnen niet verkuyst met jou respen, noch met jou stincken,
Lóópt inde Taback-huysen wil jy taback leggen en drincken. (vs. 7-10)

In de editie-1616 staat achter vs. 6 een komma, de latere drukken hebben daar een
punt. Naar mijn mening heeft de kopij de komma gehad, en heeft Bredero daarmee
willen aanduiden dat Nel tegen dezelfde persoon sprak. Met deze interpretaties
distancieer ik mij nadrukkelijk van de opvattingen van de vroegere commentatoren.
Volgens Van Rijnbach zou de aangehaalde claus van Nel ‘tegen een der toeschouwers’
gezegd zijn, terwijl hij al bij vs. 1 opmerkt: ‘Bouwen en Nel critiseren om beurten
personen uit het publiek’. Verdenius zegt in zijn studie Vreemde taalelementen in
onze kluchten en blijspelen86: ‘Bouwen en Nel hebben in Amsterdam hun pacht
betaald en zijn nu in de schouwburg beland, waar Bouwen het publiek toespreekt’.
(geciteerd wordt vs. 1). In de editie van Ten Brink e.a. en ook in die van Knuttel
ontmoeten wij dergelijke aanduidingen. De laatste merkt op: ‘Alles tot het publiek’.
Inderdaad, maar niet in de zin die deze interpretator eraan geeft. Ik ben van oordeel
dat alles wat Bouwen en Nel zeggen, personen betreft die op het toneel aanwezig
zijn en door hun gedrag opvallen. De één is dronken en gaat te keer. Twee anderen
bekogelen elkaar met doppen. Een vierde toont haar ingenomenheid met haar vrijer
in een opvallend brede lach. Weer anderen trekken door eigendunk de aandacht.
Mijn bezwaren tegen de aangehaalde wijze van commentariëren hebben in tweeërlei
opzicht met de context te maken. Allereerst met de context in engere zin, d.i. het
kleinste gedeelte van de tekst, waarin een taaleenheid functioneel is. Men zou het
bedoelde interpretatieve procédé fragmentarisme kunnen noemen in die zin dat er
sprake is van een opbreken van de tekst in taaleenheden, waarbij men zich tevreden
stelt met het geven van moderne equivalenten zonder rekening te houden met de
specifieke waarde in de desbetreffende context; deze wordt als zodanig nauwelijks
of in het geheel niet erkend. Dit geldt evenzeer voor de wijdere context van het gehele
spel, om van de uitbreiding tot de cultuursituatie maar te zwijgen. Een constate-
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ring, zoals Verdenius die doet, leidt onherroepelijk tot het plaatsen van de scène van
Bouwen en Nel buiten het geheel. In deze opvatting komen zij het publiek opvrolijken
met hun grappen voordat de eigenlijke voorstelling begint, maar hun optreden staat
in geen enkel verband met de handeling van het stuk. Ook hier een fragmentarisme
dat de eenheid van het werk aantast. De veronderstelling dat de opmerkingen van
Bouwen en Nel gericht zijn tot mensen op het toneel aanwezig, of in ieder geval op
hen betrekking hebben, stelt mij in staat de scène bevredigend te verklaren in
contextueel opzicht, zowel in engere als meer uitgebreide zin.
Intussen zijn Bouwen en Nel elkaar in de drukte kwijt geraakt en de eerste spreekt
een passerend meisje aan:
Wel Móóses ay doe Dayvels dier! ick moet wat by jou komen quaesten. (vs. 19)

Zij heeft echter niet veel aandacht voor hem en loopt snel door, en Bouwen, haar
nakijkend, voegt haar nog toe:
Ja kynts ick souwt iouw wel kuenen ofsien met drie haesten. (vs. 20)

Daarop wordt hij het mikpunt van een aantal tot baldadigheid neigende
Amsterdammers. Zo wordt zijn reactie begrijpelijk:
Dit klóótjes volck vande vesten, of uyt de slopjes,
Die legghen en loopen, in goyen elck ien mit dopjes.
Heer hoe wangelatich ist volck! niet waar? niet waar? (vs. 23-25)

Net realiseert hij zich de afwezigheid van Nel (vs. 26b), of zijn aandacht wordt al
weer getrokken door een ander meisje. Maar zij is even weinig van zijn avances
gediend. Wanneer hij wat al te vrijpostig zijn tong laat gaan:
O myn! ick wor so nuwelyck: ick wor schier wilt enne byster (vs. 33)

en wat al te dicht bij haar komt, misschien neemt hij haar kin in zijn hand:
Nouw lieflyckheyt, sietmen een reys an? (vs. 34a)

geeft zij hem een klap. Dit concludeer ik uit Bouwens woorden:
wat so; dat is ien vryster, (vs. 34b)

Want dit betekent zo ongeveer: wel, wel; dát is me er eentje! En wat volgt, moet wel
als een excuus gelden voor de openhartige demonstratie van zijn sexuele begeerten.
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Myn wyf en ick, wy soende mekaar lestent inde praam,
S'is nouw al wat midt den ierste, sy sel muegelyck inde kraam,
In hielle uytstrengen dach, in doet zy niet dan kraken, (vs. 35-37)

Midden onder zijn woorden duikt Nel op en terstond past hij zijn woorden bij de
nieuwe situatie aan:
Ick macher niet iens; ist niet waar? an jou voorhooft raken? (vs. 38)

Ongetwijfeld tot hilariteit van de zeventiende-eeuwse toeschouwers, die in de context
van zijn eerdere woorden heel iets anders verwachtten. Vergoelijkend zegt hij dan:
dat is nou tot daaraan toe - in de gegeven omstandigheden -, maar je moet niet denken
dat zij altijd zo afkerig van mij is. Ik ben eens naar de stad geweest - je kunt begrijpen
wat ik er met onze Nelletje deed - en de ‘Burger’ schonk ons de wijn alsof het water
was:
in sy was so soet as suycker, (vs. 41b)

Maar Nel redeneert over de dubbelzinnigheid heen met de explicatie van hun
aanwezigheid in de stad.
Alle toeschouwers zijn intussen huns weegs gegaan. Ook Bouwen en Nel
verdwijnen; en uit wat de eerste zegt, blijkt dat zij toevallig op deze plaats aanwezig
waren, op weg naar het doel van hun bezoek aan de stad.

Eindnoten:
82 Zie WNT, deel XIV, kol. 2698.
83 Zie WNT, deel XI, kol. 19.
84 G.D.J. Schotel, Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw. Haarlem, 1867. blz.
130-131.
85 Zie Aug. Gittée, Zeden en gebruiken. De doodendans. In Volkskunde. Tijdschrift voor
Nederlandse folklore, 4. 1891.
86 A.A. Verdenius, Vreemde taalelementen in onze kluchten en blijspelen. In Studies over
Zeventiende Eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen, z.p., 1946. blz. 21-33. Ook in
Nieuwe Taalgids, XXI.
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VI
Wij stellen vast dat de eerste en laatste scène waarin Bouwen en Nel op het toneel
verschijnen, gewoon in het ‘eerste deel, eerste bedrijf’ en in het ‘vyfde deel, vyfde
bedryf’ zijn geïncorporeerd. Er is geen sprake van een soort pro- en epiloog; niets
wijst daarop. Ook constateren wij dat er een periode van 20 jaar is geschoven in het
vierde bedrijf. Welke zijn de consequenties van dit laatste? Het kind van Florendus
en Griane is opgegroeid tot een jongeman die de taak op zich kan nemen zijn vader
te vertegenwoordigen en te verdedigen in een duel. Maar dit is niet meer dan een
uiterlijke kwestie, die de auteur in staat stelt zijn spel wat de handeling betreft naar
een bevredigend einde te voeren. Het doel van zijn stuk vindt daarin niet zijn
uitdrukking. Men zou kunnen tegenwerpen dat Bredero in zijn ‘Inhoudt’ over een
diepere zin niet spreekt. Inderdaad, maar dit soort voorberichten bevatte niet anders
dan wat er aan gebeurtenissen was te verwachten. Ook bij de Roddrick ende Alphonsus
is dat zo, maar aan het slot van dit stuk zegt de dichter: ‘Hier op is gemaackt een
uytlegh, Geestelijcker wijs’. Over een uitlegging van de Griane vernemen wij niets.
De emotionele reactie op dit spel wordt aan toeschouwer of lezer overgelaten.
Toch vernemen wij wel iets over bepaalde intenties bij de auteur. Hiervan getuigt
hij in zijn ‘Voor-reden aande Verstandichste Rymers der Nederlandsche Poësye’. In
een merkwaardig stuk geserreerd proza, vol verontschuldigingen over zijn
tekortschieten tegenover de kunstregels, klinken krachtig zijn opvattingen door. Het
veri-simile wordt geweld aangedaan, zo betoogt hij, door ‘de Vrouwen,
Dienstmeysens, ja Stal-knechts’ te laten filosoferen ‘van overtreffelijcke
verholentheden, het sy vande beweginghe der Sterren, ofte vande drift des Hemels,
oft vande grootheydt der Sonne, oft andere schier onuytdenckelycke saken...’. Meer
een bewijs van de wetenschap dezer auteurs dan een eigenschap van dit soort mensen,
constateert Bredero, en onmiddellijk laat hij erop volgen: ‘Ick hebbe door mijn
slechtheyt een Boer boerachtigh doen spreken...’ En dit boerachtig spreken heeft niet
alleen betrekking op het gebruik van de streektaal, maar evenzeer op wát er te berde
wordt gebracht.
Lees de verzen 1298-1353 en men heeft het procédé van de schrijver ten voeten
uit. Een meesterlijk Brederodiaans toneeltje: ‘deuse labbighe hoop’ is niet het publiek,
zoals Van Rijnbach veronderstelt, maar het zijn de marktbezoekers, die Bouwen
uitlachen. En waarom doen ze dat? Omdat Bouwen met melk stond te venten op de
markt. Welnu, dat dééd een boer
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niet. Een boer had zijn vaste huizen, waar hij de melk leverde. De melk-leverantie
was een kwestie van vertrouwen. Ook Bouwen had zijn klanten:
Dan trouwen myn huysen, en myn ouwe karnuyts
Die brengh ickse een hiel volslagen jaar om seven duyts. (vs. 1310-1311)

Niemand was zo onverstandig om zomaar op de markt melk te kopen. Men zou
bedrogen uitkomen: hoeveel water was er door gemengd, en hoe zat het met de
zindelijkheid van de boer? Neen, niemand liep erin:
Siet deuse labbighe hoop, die lachender hiel scheets om, (vs. 1298)

De dienstmeisjes en vrouwen uit het volk, zij blijven staan ginnegappen, en lokken
reacties van Bouwen uit:
Hoe ist hier malle-moers Nift? ja siet dese Mallemerocken,
Siet dese Neske-bollen, durven met myn dus gecken, en jocken.
Wel Nebbelings-hooft, hoe ist? b'aaghet jou wel of niet?
Ey lieven, om goos-wil, hoe staat dit smal-biendt goet en siet,
Dese besuckte Stee-katten schempen altijdt met de Boeren,
Maar wy huys-luy kuenen huer wel weer loeren. (vs. 1300-1305)

En uit zijn volgende woorden wordt het duidelijk, hoe de burgers beetgenomen
konden worden met melk. Die hij aanbiedt is vers, van diezelfde ochtend. Ze zal niet
zuur worden en niet schiften, en men zal er niet een haartje van de koe in vinden,
zijn vrouw heeft ze goed gezeefd: ‘myn wijf is puntich, en suyver’ (vs. 1308).
Voor één stuiver een liter d.i. voor 16 penningen biedt hij de melk aan, hoewel hij
zijn vaste klanten ‘seven duyts’ d.i. 14 penningen berekent. Eigenlijk zou een pint
op de markt voor een ‘ouwelieuw’ d.i. 10 penningen van de hand moeten gaan, een
liter dus voor een braspenning d.i. 20 penningen. Vreemden vraag je nu eenmaal
meer. Bovendien, een lage prijs schokt al terstond het vertrouwen in de deugdelijkheid
van de waar. Maar vandaag kan hij het goedkoper doen: immers hij heeft geluk gehad
en die ochtend bij het herstellen van de afrastering om zijn land een ‘knoppel-doeck’
met geld gevonden. Dat moet wel de zin zijn van vs. 1313-1316:
Huye-nochtent als ick stong, en kalfaterde de henning,
So vong ick tuysent, een stickeweechs van uys huys
Een knoppel-doeck, met een snap-haan, met een vier-yser, en met oly-kruys,
Met acht-guesen-duyten, en twintich biecht-oortjes.
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Opnieuw beveelt hij zijn melk aan: vers is ze; ‘dat sinne Woortjes’ d.w.z. dat zijn
woorden waarop je kunt vertrouwen. En de overgang naar het volgende onderwerp,
zijn vrouw, is begrijpelijk. ‘Sinnelijcke Neeltje’, zindelijke Neeltje, is zijn vrouw.
Haar op de voorgrond tredende eigenschap heeft haar in de dorpsbabbel die naam
bezorgd. Nu staat zij borg voor het produkt dat hij aan de man tracht te brengen. En
dit is ook het ogenblik zichzelf te introduceren. Waarom zou ik dat niet doen, zo zegt
hij, ben ik niet door haar uitverkoren boven tallozen die om haar vrijden? De overgang
naar een volgend verhaal over de zindelijkheid van sommige boeren, vormt het - m.i.
dubbelzinnige - vers 1327:
Men mach-segghen watmen wil, maar ick hou veel van reyn suyvel.

Tenslotte horen wij ook, waarom hij de melk naar de stad heeft gebracht:
Ick souwt niet gedaan hebben: waar myn wijf niet op 't uyterste swaer. (vs. 1351)

Inderdaad, gewoonlijk werd niet alle melk verkocht, want de boerevrouw maakte
kaas en boter, maar nu Sinnelycke Neeltje elk ogenblik haar kind verwacht, is zij
daartoe niet in staat. Zo begrijpen wij ook waarom hij naar de markt is gekomen.
Maar de verkoop daar is mislukt, en hij zegt:
Wel waar sel icker mee heen? Nu ick magh gaan loopen
En sien, of ick myn melck by de huysen kan verkoopen. (vs. 1352-1353)

Een lange weg langs de huizen ligt vóór hem, met vaak tevergeefs aankloppen en
aanbieden van zijn melk; immers, de stadsbewoners hebben hun eigen leverancier
en zullen slechts node, misschien alleen verleid door een lage prijs, ertoe overgaan
zijn produkt te kopen. Om deze vermoeiende en teleurstellende wandeling te
voorkomen, was Bouwen naar de markt getogen. Zijn optimisme dreef hem er heen,
maar hij heeft het vergeefse van zijn pogingen ervaren:
Ick wed ick int ierst niet weer, met melck in stee vaar. (vs. 1350)

Ziehier een stukje uitwerking van de theorie van Bredero. De boer sprak ‘boerachtigh’,
inderdaad: boerepraat over koeien, over melk, over bedrog, over bekkesnijden, over
vrijen, over de controverse stad en platteland. ‘Boerachtigh’ is de ervaringswereld
die Bredero ons geeft. Maar die ervaringswereld is tevens een algemeen-menselijke,
en als zodanig gelijk aan
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die van Florendus en Griane; alleen de niveaus zijn verschillend. Bij de laatsten heeft
de cultuur gezorgd voor een versluiering van het driftleven naar buiten. Bij Bouwen
uit het zich onverbloemd en ongeremd, niet bij Nel, dat zou niet in overeenstemming
zijn met de visie die de zeventiende-eeuwer op de vrouw had: zij behoorde zich
ingetogen te gedragen.
Nog in een ander opzicht zijn er twee niveaus, waarop de handeling is
geconcentreerd. Het eerste niveau is dat van de jeugd, zowel voor het prinselijk paar
als voor het boerenpaar, het tweede dat van twintig jaar later, aan de drempel van de
ouderdom.
De eerste periode is bij uitstek die van het sexuele driftleven, de laatste die van
de menopause, in ieder geval bij de vrouw. Hier nu, meen ik, ligt de reden waarom
Bredero een tijd van twintig jaren heeft tussengevoegd. Hij heeft in zijn visie op de
menselijke situatie zijn publiek en lezers geconfronteerd met de twee polen van het
bestaan: jeugd en naderende ouderdom, de dwang van de sexualiteit en het verflauwen
daarvan, jong élan zonodig tegen iedere maatschappelijke orde in, en volwassen
berusting in sociale geborgenheid. Wat daartussen lag, interesseerde hem voor het
ogenblik niet, of werd in zijn visie meegetrokken al waar men zich opstelt aan het
begin of het einde van de tussenfase. Het gedrag van de mens gedurende die tijd
bezat een zekere constantheid, of een geleidelijke ontwikkeling wat het sexuele
element betrof. En dit ziet Bredero als één van de componenten die in sterke mate
het handelingspatroon van de mens bepalen en de begrenzingen van zijn situatie
aangeven.
De jeugd is de tijd van het overheersen van het sexuele driftleven. De gehele eerste
scène is ermee gevuld. Het begin is een bruiloft, jonge mensen op weg naar een
huwelijk. Bouwen toont zijn begeerten op elk moment. Dit is het thema van de
melodie die het eerste gedeelte van de Griane beheerst. Zó is de jeugd, constateert
Bredero, en wanneer Florendus en Griane op het toneel verschijnen, gelden voor hen
dezelfde menselijke wetten. In hun relatie zal de sexualiteit een grote rol spelen. Zij
weten het. Florendus meet er zijn tekort aan af; inderdaad, de mannelijke eerzucht
behoort zich op andere zaken te richten. Griane accepteert het onontkoombare lot
als een vervulling van haar vrouw-zijn: geven en ontvangen van liefde, tot de uiterste
consequentie. Schuilt niet hierin de grootheid van de vrouw? En ligt die van de man
niet op een ander terrein? Florendus kan gelden als een fraai voorbeeld van mannelijke
trouw en constantheid, zijn hoogstaande deugden mogen in zijn liefde een te
waarderen complement ontvangen, men kan toch moeilijk over het hoofd zien dat
hij tekort schiet in het grijpen naar het hoogste, dat
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nu eenmaal voor de man anders georiënteerd is en sexuologisch bepaald zou zijn87.
L'amore è una ‘faiblesse glorieuse et il faut avoir l'âme grande pour en être capable’;
ma esso deve sempre rimanare sottoposto alla supremazia della ragione...’88
Welnu, in Bredero's visie op het bestaan, zoals dat is verbeeld in de Griane, zijn
Bouwen en Nel de index van het leven. Aan hen is af te lezen het emotionele patroon
dat de mens in enkele fasen van zijn gang door deze wereld vertoont. En daarin speelt
de sexualiteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol: in de jeugd is zij de
dominerende factor, en als zodanig wordt zij in de eerste scène reeds geïntroduceerd.
In de slotscène is het sexuele gedragspatroon van Bouwen en Nel geheel van
karakter veranderd. Nel is in de menopause gekomen; haar verlangens gaan niet meer
uit naar haar echtvriend. Bouwen constateert het met spijt:
O 't macher schier niet bueren, dat sy men een reys soent. (vs. 2622)

Wij hebben reeds gezien, wat dit betekent. Maar dit vers met de voorgaande context
onthult ons nog een aspect van de relatie tussen de echtelieden. Bouwen heeft zijn
viriliteit nog niet verloren, al moeten wij zijn beweerde bezoeken aan lichte vrouwen
toch als overdreven kenschetsen. Nel laat deze extravaganties gewoonweg niet toe.
Zij heeft zich geheel teruggetrokken op het gebied waarop zij reeds lang heeft
uitgeblonken en waarop zij haar bijnaam heeft verdiend: haar huis en alles wat
daarmee annex is. Dit is het domein geworden van haar voortdurende zorg, waar zij
heerst en zonder tegenspraak van Bouwen zijn mede-arbeid eist. En daarmee heeft
Bredero het type gegeven van de burgervrouw, die haar jeugd achter zich heeft, wier
sexualiteit geblust is in de sleur van het huwelijk en in de vermoeidheid van
lichamelijke arbeid, en die nu haar toevlucht vindt in overdreven zorg voor haar huis.
En Bouwen? Ondanks al zijn grootspraak weet hij heel goed dat ook voor hem de
tijd niet is blijven stilstaan. En als Nel hem overredend toespreekt en erop wijst dat
zijn jonge jaren tot het verleden behoren, wenden zich zijn gedachten daarheen waar
het einde ligt van het leven, de dood.
Op dat ogenblik komt Kardin in zicht, uitgestuurd - zo tenminste interpreteert deze
zijn opdracht - om de weldoener van Palmerijn zijn verdiende beloning in het
vooruitzicht te stellen:
De Keyser maackt u een van zyn grootste Heeren, (vs. 2681)
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Bouwen is gemakkelijk te overtuigen van het geluk dat hem ten deel valt, 't is hem
lang geleden reeds voorspeld:
Dat ick tot sukken, grooten Miester souw wesen ebooren. (vs. 2698)

Ziedaar de compensatie voor de man die afscheid heeft genomen van zijn jeugd,
voor hem identiek met sexualiteit: de sociale geborgenheid.
Gisteren was ick ien Boer, en nouw ben ick ien Edel-man. (vs. 2700)

Het zijn de laatste woorden in het spel van Griane.
De onmiddellijk eraan voorafgaande onthullen nog een ander aspect van dit leven:
Siet kyeren oft op de werelt niet Verkieren kan. (vs. 2699)

Het is de onstabiliteit van de menselijke waarden, de veranderlijkheid die het
levenspatroon voortdurend aantast, het verval dat de aardse werkelijkheid in zich
bergt.
Men kan moeilijk beweren dat dit een typisch renaissance-thema is; iedere tijd
weet van vergankelijkheid en spreekt erover: van het voorbijgaan van jeugd en
schoonheid, van de wisseling der seizoenen, van de opvolging van donker en licht,
van buien en zonneschijn, van de ondergang van het grote en trotse, van het
onafwendbare van de dood, van het afzichtelijke van het vergaan. Het zijn elementen
van de contemptus mundi, zoals die in het laatst van de 12de eeuw was beschreven
door Lotario de' Conti di Segni, die weldra als paus zich Innocentius III zou noemen89.
De melodie ervan had in de volgende eeuwen steeds weer geklonken, nu eens luider
dan weer gedempter, al naar de mensheid door tijden van oorlog, pest en vernietiging,
of door die van welvaart, vrede en overvloed ging. Deze wereldverachting was de
uiting van algemeen menselijke ervaring, en berustte niet op een bepaalde filosofie
of wereldbeschouwing, al moet men wel constateren dat zij als begeleidend
verschijnsel van het christendom met zijn pessimistische visie op de mens een grote
kans kreeg. Men zou zich kunnen afvragen of het verschijnsel dat in de renaissance
met haar sterke wereldaanvaarding toch nadrukkelijk wordt gesteld, niet in verband
staat met een gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid van het individu dat meer
op zichzelf was teruggeworpen dan in het voorgaande tijdperk het geval was geweest.
De contemptus mundi van de middeleeuwen lijkt meer ‘organisch’, meer in het
systeem te passen, het doel van de mens was niet hier gelegen, maar elders, daarover
heerste geen twijfel. Zo gemakkelijk laat men dergelijke geschrif-
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ten voortkomen uit de geest van de tijd. Maar juist de bevestiging van de overtuiging
van het nietige en nietswaardige van al het menselijke, van zijn natuurlijke
verschijning zowel als van zijn geestelijke en morele verworvenheden, zou wel eens
kunnen blijken te berusten op een afwijzen van bepaalde trekken van een verandering
in denken en voelen die zich manifesteerde, een antidotum dus tegen al te grote
gerichtheid op het aardse.
Wij zullen ons echter niet bezig houden met verklaringen, wij constateren alleen
dat de renaissance naast haar optimisme en realiteitszin een keerzijde vertoont die
spreekt van vergankelijkheid en gestadig verval. De antieke wereld had de verandering
beoordeeld als een gang naar omlaag. De gouden tijd werd geprojecteerd in een ver
verleden en alles wat volgde, betekende degeneratie. Voor Plato bleef alleen dat wat
niet bewoog en buiten de sfeer van het zintuiglijk waarneembare lag, onaangetast
door de werking van de tijd. Aristoteles daarentegen zag een cyclisch proces identiek
aan het natuurlijke, ook in de scheppingen van de mens.90
Voor het christendom was verandering op deze wereld eigenlijk zonder zin, daar
het de blik gericht hield op het laatste oordeel, wanneer alles tot een eind zou komen
en de goeden de eeuwige vreugde, de bozen de eeuwige verdoemenis tegemoet
zouden gaan. Toch ontkwam de christen niet aan de visie dat zijn lot hier op aarde
sinds de zondeval ten kwade neigde; maar anders dan in de oudheid was er uitzicht
en had de tijd zijn grenzen gekregen. Deze zienswijze, bij Augustinus begonnen,
beheerste de middeleeuwen en duurde de renaissance door, al deden zich toen reeds
de eerste symptomen voor van een totaal nieuwe opvatting van de onstabiliteit der
dingen, een herwaardering van het verschijnsel, die uitmondde in het denkbeeld van
de vooruitgang, één van de dominerende ideeën van de moderne tijd. Daarvoor waren
andere epistemologische principes nodig, die de natuur een nieuw aanzijn zouden
geven. Belangrijke momenten in deze ontwikkeling waren Thomas van Aquino's
verdediging van de natuurlijke rede en het onttrekken van de natuur aan de theologie.
Niet meer het boek Gods, waarin Zijn almacht en voorzienigheid te lezen vielen,
maar een onveranderlijk systeem, dat doorvorst moest worden en in zijn processen
vastgelegd. Spinoza formuleerde het in de tweede helft van de 17e eeuw als volgt:
‘Niets geschiedt er in de Natuur dat aan een gebrek van haarzelf zou kunnen worden
toegeschreven. De Natuur toch is steeds dezelfde, en overal ook zijn haar kracht en
macht dezelfde, d.w.z. de wetten en regelen der Natuur, volgens welke alles geschiedt
en van de ene vorm in de andere overgaat, zijn altijd en overal dezelfde’.91 De natuur
als een correspondentieniveau van
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morele en theologische waarden had een geduchte concurrente op zij gekregen en
de aera van de wetenschappelijke research was aangebroken. De nieuwe tijd zal zich
richten op de toekomst, de kennis van alles wat zich rondom de mens aanbiedt zal
steeds groter worden, de macht van de mens over de natuur zal toenemen, en dit
proces zal het gevoel teweeg brengen op weg te zijn naar een gouden eeuw, nu
geprojecteerd in de toekomst in plaats van in het verre verleden. Hier liggen duidelijk
de elementen van een breuk met de voorbijgegane tijden, een nieuwe periode breekt
aan, die zich geleidelijk op alle levensgebieden zal manifesteren. Wij moeten er
echter goed van doordrongen zijn dat in het begin van de 17de eeuw nog weinigen
zich bewust waren van deze ontwikkeling; het Augustineïsche ideeëncomplex over
God, de mens, de natuur vond nog algemeen aanhang. Wij hoeven ons er derhalve
allerminst over te verbazen, wanneer wij bij Bredero nog de traditionele visie zien
verbeeld.
Vergankelijkheid, voortdurende wisseling van het aanzijn der dingen, dat zijn de
kenmerkende trekken van het oude gedachtenpatroon. Bij de nadering van de nieuwe
tijd, bij de geleidelijke overgang naar andere cultuur-idealen, krijgen ze nog eenmaal
een nadruk die men buiten proportie zou kunnen achten. Talloos zijn de symbolen
die de kortstondigheid van het leven, het snelle verval, de nimmer aflatende
wisselvalligheid weergeven: het doodshoofd, de spiegel, de zeepbel, de half
afgebrande kaars, de tol, de zandloper, het boek; de veelheid illustreert de populariteit
van het onderwerp92. In zeker opzicht zijn ze niet anders dan zinnebeelden van de
tijd, de immer voortschrijdende tijd die niets onberoerd laat, die alles ten ondergang
doemt.
Ook Hooft was het zich diep bewust:
Geswinde grijsart die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken,
Altijdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech;
Onachterhaelbre Tijdt, wiens heten honger graech
Verslockt, verslint, verteert al watter sterck mach lijcken
En keert, en wendt, en stort Staeten en Coninckrijcken;

Zo dicht de drost 17 februari 1610 op het huis te Muiden. Het is de traditionele visie,
hier in al zijn nuanceringen op een magistrale wijze uitgebeeld.
Deze geserreerdheid ontbreekt in de voorstelling van Bredero:
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Ick ben de oude Tydt, nochtans so wacker vlugh,
Myn aassem-rijcke lóóp, keert aarsselingh niet te rugh,
Maar dese schrale Leen vermaghert door de wijlen,
Die schartelen so snel, als d'aldervluchste pijlen. (vs. 1750-1753)

Maar hij heeft ook oog voor geheel andere facetten, de christelijke visie krijgt bij
hem haar deel. Voor Bredero is tijd de negatie van eeuwigheid, die de toestand
uitdrukt vóór de val van het eerste mensenpaar en na de voleinding der tijden:
De eerste Vrouw bracht myn onsterflijckheyt ter dóót,
Door t'quaat ingheven valsch, der lóóser slanghe snóódt.
Voor ADAMS af-val was noch tydt, noch endt beschreven,
Ten waar de sond' de tyd waar eeuwichlyck ghebleven. (vs. 1754-1757)
Maar als den Hemel sal al het gheschapene schenden;
So sal des tijdts beloop gants onweerkeerlijck enden. (vs. 1802-1803)

Bredero's wereldbeschouwing, dat is uit deze cardinale uitspraken wel duidelijk,
wijkt in geen enkel opzicht af van de door het christendom als orthodox gewaarmerkte
en algemeen aanvaarde stellingen. De tijd is begeleidend verschijnsel van het aardse,
van worden en vergaan. Hij beperkt het leven van de mens. Deze kent jeugd, bloei
en ouderdom, en aan het einde staat de dood:
De dorre doot die is staart-Juffer van de tyd, (vs. 1758)

Dwazen verkwisten lichtzinnig de hun toegemeten dagen, maar eer ze erop bedacht
zijn, treft hen de onverbiddelijke dood. Machtige rijken zijn niet minder kwetsbaar
dan de enkeling, vandaag worden ze hemelhoog verheven, morgen liggen ze
neergeslingerd in het slijk.
Degeneratie was de overheersende factor in de renaissancistische beschouwingen
over de veranderlijkheid der dingen. Al het geschapene wordt meegesleurd in de
maalstroom van het vergankelijke, alles valt ten prooi aan het verval:
Ick maak de wereldt ouwt, 'k vernietigh alle dinghen, (vs. 1764)

Zo keek de mens uit het begin van de 17de eeuw naar de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid. Hij zag onder het patroon van alles dat ten ondergang neigde, nog
niet het onveranderlijke van een aan zichzelf gelijk blijvende natuur, en hij kon in
al het wisselende nog minder de weg naar om-
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hoog ontdekken. Voor hem was de natuur nog niet losgemaakt van zijn
godsdienstig-emotionele beleven, zij maakte nog deel uit van het plan dat God met
deze wereld had. Sir Thomas Browne vertolkte deze opvatting: ‘Thus are there two
books from whence I collect my divinity: besides that written one of God, another
of his servant nature, that universal and public manuscript that lies expansed unto
the eyes of all’93. Een natuur op deze wijze omschreven, was geschapen in tijd en
zou een eind hebben in tijd. Zij maakte deel uit van de schepping die op weg was
naar het oordeel van God, naar de dag waarop Zijn attribuut, de gerechtigheid, zou
worden voltrokken. Maar in afwachting van dat ogenblik heerst de tijd in al zijn
grilligheid:
Ick draagh de standaart van wufte veranderinghen.
Myn lichtvaardighe tret die wandelt als de windt,
Wiens stappen, treen, noch spoor, men nieuwers niet en vindt. (vs. 1765-1767)

Voor de mens komt het erop aan, dit fenomeen op de juiste wijze te interpreteren.
Velen schieten tekort, óf zij kennen niet de werking van de tijd, óf zij weten de
aansluiting aan zijn wisselvalligheid niet te vinden. Vorsten worden vernederd,
boosaardige lieden klimmen omhoog. De fortuin, het speelkindt van de tijd kent geen
standvastigheid in het uitdelen van haar gunsten. Zij die de wereld kennen, die
werelt-wys zijn, dragen er zorg voor dat hun kinderen in de hoge, door henzelf beklede
posities terechtkomen. Zo heeft de overgang plaats naar de functie van de TYDT in
het spel. Tarisius volgt zijn vader op, evenzo Florendus; Palmerijn groeit op en trekt
op avontuur uit.
Al wat op aarde schynt verdonckert voor 't ghesicht,
Brengt WAARHEYT ende TYDT int helder klare licht. (vs. 1796-1797)

Het sluitstuk van de gestadige verandering is het leerstuk van Gods voorzienigheid,
dat steeds opnieuw zijn kracht wist te bewijzen in het Europese denkpatroon. Een
almachtige, rechtvaardige God kon niet gedacht worden zonder dit dogma in een
gevallen wereld, waarin het kwaad een zo in het oog lopende rol speelde, en waarin
het goede niet altijd het loon ontving waarop het recht leek te hebben. In de oudheid
was het leerstuk door Plato, o.a. in zijn Timaeus, gesteld, maar vooral door de stoïci
kreeg het ook reeds in antropocentrische zin de volle nadruk94. De grote religieuze,
christelijke denkers, een Augustinus, een Thomas van Aquino, een Calvijn hadden
deel
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gehad aan de formulering, aan de bevestiging en aan de algemene aanvaarding. Gods
voorzienigheid strekt zich tot alles uit; zij werkt zowel in de geestelijke als in de
materiële wereld. God zendt de tirannen, Hij zendt de plagen om de zondige mensen
te straffen, Hij laat ook de zon schijnen, de regen vallen, de aarde vruchten
voortbrengen. In de loop der historische gebeurtenissen is Zijn hand te herkennen.
Hooft zal in de opdracht van zijn Neederlandsche Histoorien aan Frederik Hendrik
hieraan een argument ontlenen tot het geschiedschrijven. Na gezegd te hebben dat
Prins Willem I de grondslag van onze staat heeft gelegd, waarna die bevestigd werd
door zijn beide zonen, gaat hij verder als volgt: ‘Men zal hierop bybrengen, dat dit
werk ghewracht is van de zienlyke handt Goods, die de bystere buyen, en buldrende
baaren breidelde, in 't geweldighst haars woedens; en haar' hollende heevigheidt
leerde luistren naa den teughel, om te wenden en te keeren, gelyk tot het uitrechten
zynes raads, van tydt tot tydt, vereischt werd: dat hy den bootsluiden standtvastigheidt
instortte, om, zonder wanhoop, en onbeteutert, als 't schip gheenen duim boords
booven waater had, op hunnen plicht te passen: dat hy, den peiloodten, in de donkre
nachten des onweeders, geen' voorzight ontbreeken liet, om het, voor 't stranden, en
stooten op klippen oft banken, te hoeden: dat hy, den noit volpreezen Prinse Wilhem,
wysheidt en wakkerheidt verschafte, om als schipper en stuurman teffens, in d'uiterste
noodt, zoo wel heilzaame orde te gheeven als geduurighlyk aan 't roer te staan: dat
hy den zelve den arm booven 't hooft hieldt, tot scherm teegens de gheenen, die zich
vermaaten de treflyke timmeraadje te steuren.
Gewislyk.
Maar dies te ghedenkwaardigher is 't: en wie twyfelt, oft de zelve Godt de handt
aan Alexanders toelegh ghehouden hebbe, en hem, als een ghereedschap, ghebeezight,
om zyn verhoolen besluit, gheleeken, met reede, by een' grondelooze diepte, te
volvoeren’?95 Inderdaad, God leidde deze wereld naar een door Hem gekend doel,
langs door Hem alleen gekende wegen. En evenmin als Zijn plan met de totaliteit
bekend was, zo bleef ook het lot van de enkeling in duisternis gehuld. Maar men had
Gods attribuut van Zijn goedheid als waarborg ingeval van tegenslagen, en men
interpreteerde ze in het individuele vlak als dienende tot heil van de getroffene. ‘Item
si quem Deus punit punire gratia boni’ schrijft Ficino in het argumentum bij de
tweede dialoog van zijn vertaling van de Staat van Plato96. En Hooft oordeelt niet
anders: ‘Om beter alle quaet / De grote Godt laetschieden,’.97
Hoe staat Bredero tegenover deze vraagstukken? Al eerder is gewezen op
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overeenkomstige gedachten bij hem en bij Hooft. Twee chooren geven ons verder
inzicht, n.l. die aan het einde van het vierde en van het vijfde bedrijf. Tegenover
elkaar stelt hij de ‘aartsche sot’, de ‘dwase sot’, en de ‘vroede mensch’. De ‘aartsche
sot’ stelt vertrouwen in het wisselvallige, hij meent vastheid te vinden daar waar het
niet is, in de lust, die kortstondig is en schijnvreugde geeft, in het bezit van aardse
goederen, dat gemakkelijk verloren kan gaan en een vals gevoel van zekerheid
verschaft. Wij vinden de traditionele elementen die reeds in de oudheid bij satirici,
als Juvenalis, Martialis, Persius, Horatius en bij moralisten als Seneca en Plutarchus
dienst deden om de menselijke neiging tot materialisme aan de kaak te stellen. Het
is de rijkdom, die nooit tevreden is, die hoogmoedig maakt, die de begerigheid ertoe
drijft het zieleheil op het spel te zetten. Het is de pronkzucht, die rondgaat in ‘syen,
kostel Gewaadt’. Het is de ‘timmerlust’, die gebouwen doet stichten, waarin de mens
denkt eeuwig te zullen verblijven. En achter allen staat de dood, ‘die rommelt ande
poort’ van de verheven paleizen, die vrees opwekt bij de rijken die zo gehecht zijn
aan de tijdelijke dingen.
De felle Dóód met schrickelycke smarte // quelt
De Rycke die op 'swerelts goet zyn harte // stelt,
Die goed, Vrienden, en Vrouwen // hier houwen // als eewich goet,
Diens afzyn broedt // haar pynnelycke rouwe. (vs. 2023-2026)

Prudentia, temperantia, fortitudo dat zijn de eigenschappen van de wijze mens:
hy óócht op Godt
Op zyn gebodt // en op de wyse Reden. (vs. 2029-2030)

Een redelijk christendom dus, zoals wij dat bij tal van Nederlanders in de 16de en
17de eeuw vinden, gepropageerd door Erasmus, door Lipsius, door Hugo de Groot,
en dat zijn fundament meer vindt in een filosofische benadering dan in een emotionele
beleving, waarvan Pascal een duidelijke exponent is98. In dit gedachtenpatroon hoort
ook de deugd thuis, die haar heer beloont
met Eere:
Sy bloeyt van iuecht // sy geeft een vreucht, die nimmer kan verkeeren. (vs. 2033-2034)

Inderdaad, het aspect van de eer, dat de deugd verschaft d.w.z. het gevoel
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van innerlijke integriteit, paste volkomen in dit christelijk geloof, dat wel sociaal
bepaald was en vooral veel aanhang vond onder de intelligentsia.
Het thema van de wisselvalligheid sluit hierbij weer aan. Tarisius die een ander
bedreigde ‘tuymelt selfs in het gegraven eerloos graf’. Griane is in verdriet en vrees
op weg naar Konstantinopel, maar al haar zorgen zijn onnodig, want alles zal anders
lopen dan zij zich voorstelt. De moraal voor de vorsten wordt toegevoegd. Zij moeten
‘eygen-wille derven’; zij moeten leven zoals zij er op hun sterfbed wensen voor te
staan. Zij hoeven dan niet bevreesd te zijn, maar zij die slecht geleefd hebben, die
zullen in ongerustheid verkeren.
Het leerstuk van de voorzienigheid Gods vinden wij in optima forma in het laatste
koor. Er is weinig variatie in de uitbeelding mogelijk. God zorgt langs onnaspeurlijke
wegen en op het onverwachtst - Sir Thomas Browne sprak van ‘that serpentine and
crooked line whereby he draws those actions that his wisdom intends in a more
unknown and secret way’99 - voor de individuele mens evenzeer als voor het heelal
dat Hij naar Zijn wijsheid, rechtvaardigheid en goedheid bestuurt en leidt naar het
door Hem gekende eind.
De ‘dwase sot’ bezwaart zich in zorgen. Waarom te twijfelen aan God? Doe een
greep in de ervaring van de mensheid. De gelovige kon zich dan steeds weer troosten
door te wijzen op voorbeelden waar God in Zijn goedheid had ingegrepen. Hij toch
is in staat de lijn der gebeurtenissen om te buigen. Hij ziet ‘een open voor den
benauden mensch’. Immers, alles wat door natuurlijke oorzaken of door menselijke
beslissingen staat te gebeuren, kan door God herroepen worden. Zich tot Hem te
wenden, is de ultima ratio.
Wat droch, wat list, wat druck // wat gewelts tierannyen,
Wat anxt, wat ongeluck // dat ons hier mach bestryen,
Als wy 'tverduldich lyen // de Heer die't alles weet,
Die sendt dan een verblyen // waar door men 'tout vergeet. (vs. 2713-2716)

Kijk naar mijn spel, zegt Bredero. De keizer ‘scheen van smart // te rasen en te beven,’
en wilde op valse aanklacht zijn dochter het leven ontnemen. ‘Maar Godt die heeft
gegeven // een uytkomst onverwacht’ (vs. 2720). Weer wordt er de moraal voor de
vorst uit getrokken. God zal u belonen als gij niets en niemand ontziend, het recht
wilt voorstaan, het recht dat immers correspondeert met de goddelijk justitia. Griane
en Florendus, zij
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zijn in gevaar van levend te worden verbrand, maar ‘God troostse door de handen //
van haar behouwde soon’ (vs. 2728). In deze, ééns te vondeling gelegd, vindt de
oude keizer een hem waardig troonopvolger, nadat hij zijn zoon heeft verloren (vs.
1782). De ‘Huys-man’ die ‘hem loflijck heeft gequeten’ wordt beloond. De moraal
ligt voor de hand.
Komt merckt, leert en siet // ghy Princen en gy Heeren:
Hoe tytelyck verdriet // die goe God KAN VERKEEREN,
In wenschelyck begeeren // gelyck hier is geleert, (vs. 2737-2739)

Zo werkte het dogma van de providentia. Het maakte alles wat er geschiedde, duidelijk
en aanvaardbaar. De wisselvalligheden van deze wereld vonden er hun verklaring
niet alleen, maar ze werden zelfs voorzien van een zin, en wel een zin waartegenover
slechts nederigheid en lijdzaamheid gesteld konden worden. In de 17de eeuw was
tegen deze opvattingen nauwelijks verzet, en voor afwijkende meningen werd de
beschuldiging van atheïsme gauw en gemakkelijk gehanteerd. Bredero hoefde in elk
geval niet te vrezen voor een dergelijke smet.
De functie van de Tydt in de Griane zullen wij dus onder een dubbelaspect moeten
zien. Allereerst, zoals reeds eerder is uiteengezet, stelt de inlassing van een periode
van twintig jaar Bredero in staat zijn visie op het menselijk bestaan te geven, met
twee brandpunten, de jeugd en de naderende ouderdom. In de tweede plaats, en
geheel verweven met het voorgaande patroon, moeten wij in de Tydt het destructieve
element herkennen, dat inherent is aan al het zintuiglijk waarneembare, de factor die
alle tijdelijke dingen vergezelt en onverbiddelijk naar de ondergang voert. Alleen
God kan redding brengen en Hij doet dat op de meest onverwachte ogenblikken.
Deze wisselvalligheid, deze vergankelijkheid van het aardse en deze genade Gods,
heeft zich opgedrongen aan de mensen in de renaissance, aan Bredero in heel sterke
mate. 't Kan verkeeren, zijn levensspreuk, is voor hem meer dan een aan de
oppervlakte blijvende constatering van een zekere grilligheid in het gebeuren van
deze wereld; zij heeft te maken met zijn diepste overtuiging, die gegrond is in zijn
opvattingen aangaande God, de wereld, de natuur en de mens. Culturele waarden,
collectief bezit, worden door de individuen met een groot verschil aan intensiteit
gereflecteerd. Persoonlijke affiniteit voor een bepaald facet ervan confronteren ons
met een verschijnsel dat algemeen gezien wordt als overheersend in een periode. Zo
heeft Bredero meer dan één van zijn tijdgenoten het fenomeen van de voortdurende
verandering en het steeds voortschrijdende verval ervaren als een eigenschap
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van de aardse werkelijkheid en als een bedreiging van het leven. De jeugdige Hooft
geeft aan hetzelfde levensgevoel uiting in zijn zinspreuken Verandren Candt en Al
waelt het. Zijn latere Omnibus idem is directer op het individu betrokken, evenals
dat het geval is met deviezen als Constanter, Justus fide vivit, Deugd verheugt,
Verkiesen doet verliesen, Saevis tranquillus in undis, Repos ailleurs, Nosce te ipsum100.
Overigens is het tekenend voor deze moralistische tijd dat zovelen in enkele
woorden een steunpunt voor hun visie hebben menen te vinden. Daaronder, zo zou
men geneigd zijn te constateren, neemt Bredero een aparte plaats in met zijn kosmisch
gerichte formulering. Toch zullen wij ook bij de beoordeling van de meer
individualistische spreuken eraan moeten denken dat de renaissance nog leefde in
het besef dat ieder niveau zijn correspondenties had, hoger en lager. Michel Foucault
heeft in zijn boek Les mots et les choses duidelijk in het licht gesteld, hoe zeer
convenientia, aemulatio, analogia en sympathia de onderliggende structuur vormen
van het epistemologische systeem101. Bredero's 't Kan verkeeren drukt een
fundamenteel levensgevoel uit. Maar de dichter die het drama kiest als voertuig van
zijn visie, heeft zich voor zijn verbeelding toch te wenden tot datzelfde leven. Nu
had de renaissancistische litteraire theorie voorgeschreven - overigens in
overeenstemming met de principes van het toen geldende denkpatroon - dat slechts
hooggeplaatste personages zich leenden tot het dragen van sublieme ideeën. Ook
hierin onderscheidt Bredero zich van zijn tijdgenotenauteurs, dat hij dit voorschrift
verwerpt. Reeds eerder is gewezen op wat hij raillerend zegt in zijn Voor-reden. Zijn
praktijk volgt zijn uitspraken. De scènes waarin Bouwen en Nel optreden, maken
deel uit van de visie die hij aan de toeschouwers en de lezers wil overbrengen. Zij
spreken ‘boerachtigh’, hoe zouden ze anders kunnen? Voor hen echter zijn dezelfde
menselijke wetten van kracht als voor prinsen en prinsessen, als voor keizers en
edellieden, en als zodanig zijn zij evenzeer dragers van de dichterlijke idee die Bredero
had, toen hij de Griane schreef. Andere kunstopvattingen dus, een andere kijk op de
condition humaine. Bredero is niet gevangen in het internationale heroïsche
levensideaal dat wij constateren bij Hooft, bij Huygens, bij Hugo de Groot, bij Ariosto,
bij Tasso, bij Corneille, bij Spenser en vele anderen102. Hij is natuurlijker, niet gevormd
door de humanistische opvoedingsmethoden van de latijnse scholen en universiteiten.
Daardoor is hij minder universeel, doch ook minder doctrinair en minder gebiologeerd
door de grote klassieke voorbeelden.
Maar op één ding moet men zich niet verkijken: hij was wel degelijk in
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staat kennis te nemen van het overgrote deel van de culturele erfenis van Europa uit
het nabije zowel als uit het verre verleden. Van zichzelf zegt hij dat hij ‘een slechte
Amstelredammer’ was, ‘(die maer een weynigh kindts-School-frans in 't hooft
rammelde)’.103 Maar deze kwalificatie kunnen wij zeker als een bescheidenheidstopos
beschouwen; een talentvol man als Bredero, heeft zich het Frans natuurlijk behoorlijk
eigen gemaakt. En daarmee waren de wegen geopend niet alleen naar literaire werken
in andere talen, maar eveneens naar geschriften van filosofische, politieke,
medisch-psychologische, moralistische en historische aard.
Dat er in algemene zin een gretig gebruik van werd gemaakt, blijkt uit Hoofts
Bruyloftdicht voor Adriaen Wouterszoon Verhee en Katharine Gerrits Kop uit 1608104.
Na de bruid geplaagd te hebben met de tranen, gestort bij het verlaten van het veilige
gezin waarin zij was opgegroeid, gaat Hooft verder:
Nochtans u heught wat die vernaemde Justus seyt
(Wiens vyandt ghy veel laest) in zyn' standtvastigheidt.
En (zint zy spreken Fransch) hebt dorstigh ingenomen
De Meesters van den boost' en besten Prins van Romen,
Plutarch en Seneka; (vs. 75-79a)

Als Coornhert, Lipsius, Plutarchus, Seneca behoorden tot de lectuur van Katharine
Gerrits Kop, dan hoeven wij er niet aan te twijfelen of ook Bredero deze schrijvers
gelezen heeft.
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Noten
In deze lijst van noten is gebruik gemaakt van de aanduiding op. cit. Om veel zoeken
te voorkomen is steeds aangegeven in welke noot de volledige titel van het werk
gevonden kan worden; n. 9 wil dus zeggen: zie voor de titel noot 9.
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Bibliografische aantekening en verantwoording
Van Bredero's Griane bestaan vijf drukken uit de eerste helft van de 17de eeuw. Ze
zijn reeds door Unger vermeld en beschreven in zijn bibliografie (1884):
A

Amsterdam

1616

B

Amsterdam

1621

C

Rotterdam

1622

D

Amsterdam

1638

E

Amsterdam

1644

Bij deze herdruk zijn we uitgegaan van A, de enige editie die tijdens het leven van
de auteur is tot stand gekomen. (Gebruikt is het exemplaar uit de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, signatuur 447 G 86). Er zijn meer argumenten op grond
waarvan A de voorkeur verdient. Ik moge dienaangaande verwijzen naar een studie
van mijn hand, gepubliceerd in de Spektator, Tijdschrift voor Neerlandistiek
(Amsterdam, 1972).
Het weergeven van de tekst uit 1616 biedt geen bijzondere problemen, behalve
voorzover druk A maar éen teken gebruikt als hoofdletter van de i en van de j: een
oud-hollandse kapitaal, die visueel tussen beide in staat, terwijl de moderne I en J
onderling sterk verschillen. Aangezien noch de consequente toepassing van de I,
noch die van de J tot een bevredigend resultaat leidt, is in dit geval gebruik gemaakt
van beide kapitalen, met dien verstande dat de J systematisch vóor een volgende
klinker is geplaatst. Dit betreft dus alleen de kapitalen; bij de onderkast, waar het
gebruik van de i en de j niet steeds consequent blijkt te zijn, is niet genormaliseerd,
zo min als bij andere lettertypen dan oud-hollands.
Eenzelfde probleem deed zich voor bij de ene kapitaal van de u en de v, die dan
ook overeenkomstig het nu heersende systeem is vervangen door U of door V.
Verder gelden de onderstaande richtlijnen, zoals die in onderling overleg door de
tekstverzorgers van deze Bredero-editie zijn vastgesteld:
Evidente drukfouten worden in de tekst verbeterd, maar met verantwoording
dienaangaande in de voetnoten.
Een lange wordt vervangen door een s, een afwijkende r door een gewone.
Een schuine streep, in gotische druk, wordt vervangen door een komma.
Een dubbele komma ter aanduiding van binnenrijm is vervangen door een dubbele
schuine streep.
De weinig talrijke afkortingen worden aangevuld.
Wisseling van lettertype bij gehele reien of liederen wordt niet gehandhaafd, maar
wel in een voetnoot vermeld.
Wisseling van lettertype bij eigennamen, vreemde woorden, korte citaten enz.
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binnen de tekst, wordt steeds aangeduid door klein kapitaal, maar met verantwoording
dienaangaande in een voetnoot.
Namen van sprekende personen worden zowel naar de spelling als in typografisch
opzicht genormaliseerd door ze steeds voluit in klein kapitaal boven de versregels
te plaatsen.
Toneelaanwijzingen worden eveneens genormaliseerd door ze steeds cursief, met
de eigennamen voluit, en zonodig door een punt afgesloten, tussen de versregels te
plaatsen.
Bij een toneelaanwijzing die tevens de aankondiging van een volgende spreker
betekent, wordt de eigennaam in klein kapitaal gedrukt, de rest cursief.
De oorspronkelijke aanduidingen van bedrijven en tonelen blijven gehandhaafd.
Indien ze kennelijk ergens ontbreken of in enig opzicht foutief zijn, wordt zonodig
een regel wit in de tekst tussengevoegd, met verantwoording dienaangaande in een
voetnoot.
Om het oorspronkelijke versbeeld zoveel mogelijk te behouden, worden in de tekst
geen verwijzingstekens geplaatst. Wel worden de versregels per vijftal genummerd.
De noten die de weergave van de tekst betreffen, worden op iedere bladzijde direct
onder het tekstgedeelte afgedrukt.
De noten ter verklaring van bepaalde woorden en zinswendingen, worden onder
aan de bladzijde in twee kolommen afgedrukt.
Indien uitvoerige verklaringen nodig zijn, worden deze afgedrukt achter de gehele
tekst; naar deze Aantekeningen wordt verwezen door middel van een sterretje.
Voor deze verklarende noten en aantekeningen had ik verwacht veel steun te zullen
hebben aan die in de editie, door Van Rijnbach in 1942 bezorgd. Het bleek al gauw
dat deze op tal van plaatsen onbetrouwbaar waren en op nog meer plaatsen ten
onrechte geheel ontbraken. Bijzonder veel ben ik verschuldigd aan het onvolprezen
Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) en aan het Middelnederlandsch
Woordenboek. Zonder dit lexicografische apparaat zou de interpretatie van een tekst
uit het verleden een vrijwel onbegonnen werk zijn. De heer Drs. Cl. B.J. de Wolf
heeft als candidaat-assistent uitgezocht wat de uitdrukking ‘de doot dancksen’
betekent, zodat een gewijzigde interpretatie van de eerste scène mogelijk werd.
Gaarne zeg ik hem daarvoor dank, evenals aan prof. Stuiveling, voorzitter van het
Bredero-comité, met wie ik herhaaldelijk van gedachten heb gewisseld over allerlei
punten van mijn inleiding en van de verklaringen. In hoeverre alle problemen van
dit spel zijn opgelost, is uiteraard twijfelachtig; ik houd mij gaarne aanbevolen voor
kritische opmerkingen die tot verdere verheldering kunnen leiden.
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Afkortingen
Editie-1890 of editie-Unger:
G.A. Bredero, De Werken. Volledige uitgave, naar de beste drukken bezorgd
en opgehelderd door J. ten Brink, H.E. Moltzer, G. Kalff e.a. Amsterdam, 1890.
J.H.W. Unger verzorgde de tekst van deze editie.
Editie-Knuttel:
G.A. Bredero, Werken van -. Met Inleiding en Aanteekeningen van J.A.N.
Knuttel. Amsterdam, 1921.
Editie-Van Rijnbach:
G.A. Bredero, Toneelwerk: Griane, Klucht van de koe, Spaanschen Brabander.
Verzorgd door A.A. van Rijnbach. Amsterdam, 1942. Dit is een deel van de
Bibliotheek der Nederlandsche Letteren onder redactie van A.H. Cornette, P.N.
van Eyck, J. van Mierlo S.J. e.a.
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[Griane]

G.A. Bredero, Griane

103
*

Toe-schrijvingh- aende eerbare en wel-sprekende- M.P.D.††
[1] GHY sult my waarde MARIA, ofte te veel vertrouwens, ofte te weynich
[2] oordeels toerekenen, vermits ick so vermetel ben geweest, van dat ick2
[3] niet alleen U.L. hebbe darren anspreken, maar oock, om dat ick so3
[4] stout ben, dat ick u dese myne Rijmeleryen toe-eyghenen darf, mits-4
[5] gaders dat ick dit onvolmaackte werck voor de nijdighe, of de al te5
[6] kiesche hebbe durven brenghen, die ongetwijffelt haar stinckende6
[7] tanden daar mede stoken, en my eenige leelijcke kliecken en klacken7
[8] toewerpen sullen: 't welck ick gemoedicht ben lydtsamelyck te ver-8
[9] draghen, op avonture of sy noch yets by ghevalle daar in mochten9
[10] berispen, het welcke my in andere saken verbeteren en wijsmaken
[11] mocht; alsomen doch na PLUTARCHI segghen meer nutticheyts uyt de
[12] scherpe bestraffinge der vyanden, als door het blinde vingerkijken der12
[13] vrunden te verwachten heeft: Maar om de waarheyt te seggen, ic ben
[14] so seer niet belust om myn wangunstige sprekende te maken, als ic wel14
[15] willich ben om u te bidden dat ghy, ô glorye van Amsterdam! myn15

*

Opschrift romein; tekst cursief; eigennamen kapitaal; in regel 1 grote sierletter G.
- Toe-schrijvingh: opdracht.
- eerbare: kuise; de vrouwelijke eer was identiek met kuisheid; wel-sprekende:
welsprekendheid, eloquentia, werd als een sieraad van het individu beschouwd; men zag
haar niet als uiterlijke schittering, maar als onscheidbaar complement van wijsheid,
gerechtigheid en moed.
†† M.P.D.: het is onbekend wie met deze letters wordt aangeduid.*
2 toerekenen: toekennen; vermits: daar; vermetel: aanmatigend.
3 U.L.: Uwe(r) liefde, een aanspreekvorm die reverentie uitdrukt en bedoeld is de aangesprokene
gunstig te stemmen; darren anspreken: durven toespreken, n.l. in de opdracht.
4 stout: overmoedig; mitsgaders: daarbij nog.
5 de nijdighe: de afgunstigen; de al te kiesche: (voor) hen die zeer hoge eisen stellen.
6 haar ... stoken: erover zullen smalen.
7 kliecken en klacken: smetten en kladden.
8 gemoedicht ben: gesterkt ben; lydtsamelyck: gelaten.
9 op avonture of: met de kans dat; by ghevalle: wellicht.
12 door ... vingerkijken: door het kritiekloze vergoelijken.
14 om ... te maken: om hen die afgunstig op mij zijn tot spreken te brengen.
15 willich: bereid.
myn vryposticheyt: mijn verstouten.
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[16] vryposticheyt ten besten, en dese myne geringe vereeringe in 't goede16
[17] afnemen wilt, van het welcke ick nimmer ondanckbaar noch slof in 't17
[18] vergelden en sal bevonden worden, waar an dat ick weet dat ghy niet
[19] en twijffelt. Daaromme dan, ô ghy alderschranderste! die niet van een
[20] sterffelycke vrouw, maar selfs van den onsterffelycke God schynt voort[21] gebracht, ten aensien van u meer als menschelyc verstant, daar de klare
[22] Godheyt so merckelyk in speelt, dat de levendige luyster van u door-22
[23] luchtighe en uytmuntende geest u schoon en reysich lichaam door-23
[24] vrolyckt en verciert, recht als door de meesterlycke hant eens kunst-24
[25] rycke goud-werkers, de suyverlycke welgemaakte casse eens Edelen
[26] rings te meer wert verryckt door de alderblinckenste, en waerdighste
[27] steen, die met zyn bly-gheestighe stralen het lieve gout te heerlycker en27
[28] te blyer doet schijnen.
[29] O licht van onse tyt! hoe dickwils hebben my de blixems van u29
[30] onwaardeerlycke redenen niet alleen verwondert: maar tot in myn30
[31] binnenste geslagen, met een huegelycke verslagentheyt: Gesegent sy31
[32] de uur doen ick u so geluckelyck gemoeten, doen ick door des Hemels
[33] gunste meerder kennisse van u goede bevallicheyt vercreeg, en door33
[34] u lieve ommegang geware wiert dyne wyze en uytgenomen zeden.34
[35] Hoe menichmael hebdy myn doen staen gelycken als vervoert? wan-35
[36] neer de ervarentheyt, my voor de oogen mynes vernufts vertoonde36
[37] met wat een hoogen wetenschap u uytgelesen siel was, en is gestoffeert:37
[38] de welke ghy met de minnelyckste aardicheyt weet te disteleren en te38
[39] kleynsen door de teems van u honich-vloeyende tongh, waarna ghy39
[40] doet snacken de aldergeleertste ooren. En alhoewel ghy ongeleert zyt,40
[41] so trotst, en beschaamt ghy selfs de geleertheyt der gheleerden, met u41

16
17
22
23
24
27
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41

vereeringe: eergeschenk.
slof: laks.
merckelyk: duidelijk; levendige luyster: levende schittering.
doorluchtighe: verheven; reysich: goed gevormd.
doorvrolyckt: met vreugde doortrekt; verciert: glans bijzet.
bly-gheestighe: vrolijke.
de blixems: de flitsen.
redenen: betogen.
met een huegelycke verslagentheyt: met een blijstemmende stomheid.
u goede bevallicheyt: uw rechtmatige welgemanierdheid.
lieve: vriendelijke; zeden: gedrag(spatroon).
gelycken als vervoert: als in trance.
ervarentheyt: het ondervinden; de oogen mynes vernufts; de ogen van mijn geest.
u uytgelesen siel: uw uitgezochte ziel; gestoffeert: aangekleed.
met de minnelyckste aardicheyt: met de schoonste bevalligheid.
kleynsen: zuiveren.
ongeleert: geen geleerde.
trotst: steekt naar de kroon; beschaamt: doet beschaamd staan door te overtreffen.
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[42] natuurlycke kennisse, vande welcke ick garen meerder schreef, dan om42
[43] den vleyer of den vrijer niet te maken, sal ick hier mede endigen,43
[44] anderwerf biddende dat uwe huesheydt mijn groote vrymoedicheyt
[45] en cleene dienst int goede ontfangen, en de ghebreken die hier veel in
[46] zijn verhelpen wilt, ick weet seer wel dat ick door onkunde der
[47] wtheemscher letteren, dickwils teghen de maten en clancken der La-47
[48] tijnscher uytspraken hebbe gestribbelt, en de soeticheyt der woorden in
[49] hartheyt van spreken verandert heb, maar de misbruycken die door
[50] onwetenheyt gheschieden, werden meestentijt by alle verstandigen
[51] rechteren innegesien en verschoont; het welcke dat ick hoop dat my51
[52] hier inne van u, en alle lesers en leserinnen (die my iets vermuegen) ooc52
[53] sal gelucken. Isset so treffelijc niet alst wel behoorde, het is te minsten
[54] so veel als ic voor die tijd vermocht, en niet als ick doen wel wilden,54
[55] en nu wel souw kunnen wenschen. Hier mede wil ick u, ô geluckige
[56] Welspreeckster! dit selvige boeckje van 't Spel van GRIANE Toe[57] eygenen; verhopende dat het u niet on-aengenaam wesen en sal, ver[58] mits het u in 't spelen wel bevallen heeft. Endelingh beveel ick u den58
[59] almogende Gever, dat die u gheve het gheen ghy selve, en dat u van
[60] harten wenscht
[61] Uwen in als ghetrouwen Vrient61
GARBRANT BREDERO.

42
43
47
51
52
54
58
61

dan: maar.
om ... niet te maken: om mij niet te gedragen als.
teghen ... hebbe gestribbelt: dat gedaan heb wat strijdig is met.
innegesien: erkend.
die my iets vermuegen: aan wier oordeel ik waarde hecht.
voor die tijd, doen: n.l. in 1612, toen de Griane geschreven is.
Endelingh: tot besluit.
in als: in alles.
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Ghedicht Ter Eeren den E. G.A. Brederode,
Op sijne Palmeryn van Olyven.
*
Indien dat Troia waar gheluckich staach gebleven,1
HECTOR en THETIS SOON2
Hadden gantsch vruchteloos verwareloost hun leven,3
Oon deuchts verdiende loon.4
5 Indien ULISSES waar voor-wint naar huys ghevaren,
Syn kuysche Vrouwe vroet,6
Vergeten waer de Deucht, geproeft door veel ghevaren7
Van 't mannelijck ghemoet.
AENEAS onbekent versleten hadt syn daghen,9
10
Syn Gods-vrucht en syn kracht,10
Door moeyt, en arbeyt swaar, soudt noyt hebben beslaghen11
'Tbegin van Romens macht.
Hoe seer Fortuyn haar knelt, nochtans int endt naar wenschen,13
Syn eyghen loon met vreucht,14
15 (Alleen een eyghenschap der redelijcke menschen)15

*
1
2
3
4
6
7

9
10

11
13
14

15

Gehele tekst romein; namen cursief; in vs. 1 sierletter I.
Indien dat enz.: als het lot Troje voortdurend gunstig gezind was gebleven.
Thetis Soon: Achilles.
verwareloost: veronachtzaamd.
Oon deuchts verdiende loon: zonder het verdiende loon van de deugd, n.l. de eer.
vroet: wijs; prudens d.i. door levenservaring wijs geworden.
vergeten waar: zou zich niet bekommerd hebben om; geproeft: op de proef gesteld; door
veel ghevaren enz.: door veel arglistigheden van het mannelijke gemoed (= de hartstochten
van de man), n.l. door dat van de vrijers.
Aeneas enz.: vs. 9 is samengetrokken met vs. 5 op het voegw. Indien.
Gods-vrucht: de pietas; Vergilius presenteert Aeneas als de ‘insignem pietate virum’ (Aeneïs,
I, 10), de man befaamd door zijn pietas; deze omvat ‘eerbied’ tegenover de goden en de
nabestaanden.
soudt noyt hebben beslaghen: zou het (= het begin van Romes macht) nooit tot stand gekomen
zijn.
knelt: in het nauw brengt.
Syn eyghen loon: is lijd. vw. bij baart, onderwerp is d'onverwonnen Deucht. Volgens
Aristoteles is het loon van de deugd de eer, d.i. de innerlijke zekerheid van moreel verantwoord
handelen, verbonden met reputatie.
der redelijcke menschen: der met de rede begaafde mensen.
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20

25

30

35

Baart d'onverwonnen Deucht.
Der Helden deucht gheeft stof aen Dichters hooge sinnen,17
Soo dat naar hun vermooch18
Het gheen' sy metter daadt niet konnen volghen, minnen
Met yvrich lofs ghebooch.20
Ghelyck bemint ghelyck; dees Helden deucht vermaarden21
PHOEBI lieftaal'ghe Bruyt
THALIJ, doen s'aldereerst HOMERI Luyte snaarden,23
Met onghehoort gheluyt:24
Dit deed' den MANTUAAN naar 't Griexse voorbeeldt stichten,25
(Voor Oud'ren deucht beleeft)26
Syn veersen vloeyent soet, grootsprekende ghedichten,27
Waar in AENEAS leeft.
Dit hebben naar ghevolcht in veel verscheyden Talen,29
Verscheyden gheesten kloeck,30
Als sy der Princen lof en daden kloeck verhalen,
In menich treflyck boeck.32
Dit gaat in duytsche Taal nu BREDENROOD' oock volghen
Met aanghename schijn,34
Wanneer hy singt 'tverkeer van 'tAvontuur verbolghen,35
In syne PALMERIJN.
FLORENDI trouwe Min, en Man-stantvasticheden,37
Door langhe tyt beproeft,
Door d'ontrouw van GRIAAN, en Vrou-lichtvaardicheden

17
18
20
21
23

24
25
26
27
29
30
32
34
35
37

aen Dichters hooge sinnen: aan de hooggestemde zinnen van de dichter, d.w.z. de innerlijke
zinnen: fantasie, denkvermogen en herinnering.
naar hun vermooch: naar hun vermogen.
met yvrich lofs ghebooch: met vurig roemen.
dees Helden deucht vermaarden: de roem van de deugd van deze helden verkondigde.
Thalij: Boccaccio in zijn La geneologia degli Dei de gentili - Fulgentius volgende - zegt dat
de muzen de methoden van de wetenschap aangeven. Zo betekent Thalia bekwaamheid,
degene die de kiemen legt. Deze zin lijkt mij hier geactiveerd, immers, Homerus gold als de
eerste dichter.
met onghehoort gheluyt: met een geluid dat nog niet eerder gehoord was.
den Mantuaan: Vergilius, bij Mantua geboren; naar't Griexse voorbeeldt: n.l. dat van
Homerus; stichten: vervaardigen.
Voor Oud'ren deucht beleeft: met eerbied voor de deugd der voorvaderen.
grootsprekende: op een heroïsche toon.
naar ghevolcht: nagevolgd.
Verscheyden gheesten kloeck: tal van heroïsche geesten.
treflyck: uitnemend.
Met aanghename schijn: met een bevallig uiterlijk.
'tverkeer: het omslaan.
Florendi trouwe Min: zie Inl. blz. 29 en 54.
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So menichmaal bedroeft.40
De snel ghevlerckte Tyts dochter, d'onwinb're waarheyt41
Brenght alles openbaar,
Brenght alle schennis uyt aen Sons hellichte claerheyt,43
Hoe seer 'tverborghen waar.
Deuchts ingheboren aart blinckt in recht' Edelinghen,45
Hoe seer sy wert vermast,46
Nochtans ghelijck een Palm so gaetser teghen dringhen,
En overwint haar last.
De Deucht haar glori soeckt uyt smaat van haar vyanden,
Alst blijckt in desen Heldt,
Die syn ondanckbaar Moeder vrijt van alle schanden,51
Die hem als vond'lingh stelt.
Gaet voort, gaet BRED'RO voort, met veel bevallicheden,
Naar hoogher eeren spoor:54
Ghy Lesers neemt in danck, met goe gheneghentheden,55
'Tgheen' hy u dicht te voor.
Het beste volcht altijts, bemerckt hoe 't Kan verand'ren;57
De Deucht blyft ongheschent:58
Hy is gheluckich die hem spiegelt sacht aan and'ren,
De croon van 't werck is 'tEndt.60
Antiqua virtute, & fide.-

bedroeft: teleurgesteld.
onwinb're: niet te overwinnen.
hellichte claerheyt: heldere glans.
in recht' Edelinghen: in echte edellieden; stand en deugd gingen samen, zo was de opvatting;
vandaar Deuchts ingheboren aart.
46 vermast: besmet, onkenbaar gemaakt.
51 vrijt: vrijwaart.
54 naar hoogher eeren spoor: op het spoor naar hoger eer.
55 met goe gheneghentheden: met goedgunstige gezindheid.
57 bemerckt: merk op.
58 ongheschent: ongekrenkt.
60 De croon van 't werck is 't Endt: het beste deel van een onderneming is het einde, n.l. waar
het opaankomt.
- Antiqua virtute & fide: door oude deugd en trouw; zinspreuk van een verder niet bekend
tijdgenoot van Bredero.
40
41
43
45
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Sonnet Op G.A. Brederoos Griane.
*
Het kan verkeeren blijft hier tweesins steets ghedachtich;1
Het kan verkeeren met dit tijdelijck gheluck,2
De een die komt in d'Eer na d'armoed smaet en druc;3
En d'ander wert veracht, al was hy trots en prachtich.4
5 Gods Voorschick is alleen verwandeloos en krachtich,5
Sijn Wille is, en blijft een onbeschreven Wet.6
Maer BRED'RO heeft alleen dees' korte spreuck gheset
Ten aensien van de Mensch, die over 'taertsch is klachtich.8
De Schepter, Purpur, Croon, Gebiedt, en Heerschappy,9
10
Wendt 'tvoeteloos geluck tot een REMICKLUS vry,10
Maer hoe 't hem wedervaert leest in dees Rymerye.
TARISIUS die vervalt, 'tluck heft FLORENDUS op,12
Dit schrijft ADRIANI ZOON, die op den dubbeltop13
PEGASI drenckt en laeft sijn duytsche Poëzye.
B.V.-

*

Gehele tekst romein; kenspreuk en namen cursief; in vs. 1 sierletter H.
tweesins: op tweeërlei wijze; ghedachtich: in gedachten.
gheluck: lotsbeschikking.
druc: verdriet.
prachtich: aanmatigend.
Gods Voorschick: Gods voorbeschikking; verwandeloos: onveranderlijk.
onbeschreven: niet op schrift gesteld en daardoor ondoorgrondelijk.
is klachtich: klaagt.
Gebiedt: macht.
Wendt ... vry: moge toebedelen; 'tvoeteloos geluck: de fortuin, deze gaat zo snel, dat het lijkt
of zij voeteloos is.
12 vervalt: gaat te gronde.
13 dubbeltop: de top van de Helicon en de hippokrene, de hoefslagbron, golden beide als
inspiratieplaatsen voor de dichter.
- B.V.: initialen van B. Verbiest, lid van de Brabantse Kamer.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
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Sonnet.
*
Vaak d'onghestade MAAN haar glinst'ren doet veraarden,1
Wanneer sy helder rijst, en duyster weder duyckt.2
Gelijck in Rijcke pronck de bloeme staat ontluyckt,3
Die door een schraale wint wert haast gevelt ter aarden;
5 Alst drijvende ghebou beroert met sneller vaarden,5
Wert in de gront gevlot, en vande Zee behuyckt,6
Dan uyt het bracke nat weer inde Locht opstuyckt;7
Mits 'tweerslaan van 'tghebaar dat nimmermeer bedaarden:8
Soo oock 'tblint Avontuur nu blijd', dan weder droevich,
10
Vervliecht te wispeltuur, en niemant is vertoevich;10
Nu in ons schalen Gal, weer sapen Honich doet.11
Den eenen van een Prins in armoed' wert verschoven,12
En d'ander wederom bekroont in 'sKoningx hoven:13
Fortuyn blijft nimmermeer op eenderleye voet.
Non Nobis.-

*

Opschrift kapitaal; tekst cursief; Maan romein; in vs. 1 sierletter V. - 9 blijd' in A ten onrechte
bijd'.
1 onghestade: onbestendig; veraarden: van aard veranderen.
2 duyckt: ondergaat.
3 ontluyckt: ontsloten.
5 drijvende ghebou: schip; beroert: in beweging gebracht; met sneller vaarden: met snelle
vaart; de r van sneller is een datief-r.
6 wert in de gront gevlot: tot zinken wordt gebracht; vande Zee behuyckt: door de zee overstelpt;
behuycken moet als denominatief van huyck worden opgevat, een zwaar zeil dat over een
gedeelte van een schip gespannen werd.
7 opstuyckt: in de hoogte gestoten wordt.
8 Mits 't weerslaan van 't ghebaar: door de terugslag van de golven; dat nimmermeer
bedaarden: die nooit tot rust komt.
10 te wispeltuur: zeer veranderlijk; vertoevich: blijvend.
11 weer: dan weer; sapen Honich: vloeiende honing.
12 verschoven: achteruitgezet.
13 bekroont: gekroond.
- Non nobis: Niet voor ons; waarschijnlijk zinspreuk van de rederijker Jan Franssoon.
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Voor-reden Aande verstandichste rymers Der Nederlandsche poësye.
*

[1] Hooge, geleerde, en niettemin grootgheestighe Mannen; ick denck1
[2] dat ick u alle te samen een soet ende lachelyck Bancket hebbe aange-2
[3] recht, met mijn so wel Boersche als leeke stijl van dichten: Wanneer3
[4] als ghy met de Veer-kijckers van u al doorsichtige Oogen sult duer-4
[5] soecken en sien, myn gheneugelycke mis-slagen, insonderheydt, doen5
[6] ick meende inde vlaghen van myn Rym-lust, het alderwiste te hebben:6
[7] Maar nadien my de vliesen van die verwaantheyt zyn afgedaan, door7
[8] de tegenwoordighe aldervernaamste en treffelykste Dicht-schryvers
[9] van onser Eeuwe, hebbe ick (dan te laat) bevroet, dat ick in myn vernuft9
[10] met blinde streecken schermutselde. Tis waar dat ik meer op het aan-10
[11] sicht mijns beginsels sach, als op de voeten van myn uytkoomste, dies11
[12] ist ghevallen dat ick in een groote Dool-hof van gebreken ben ghe-

*
1
2
3
4
5
6
7
9

10

11

Gehele tekst romein; in regel 1 grote sierletter H. - 21 Amstelredamsche cursief, alsmede
het onderschrift.
niettemin: evenzeer; grootgheestighe: groot, verheven van geest, mannen die hun ‘mens-zijn’
in hoge mate realiseren; hier ironisch.
een soet ende lachelyck Bancket aangerecht: een zacht (in de zin van gemakkelijk te critiseren)
en lachwekkend gerecht opgedist.
Boersche: eenvoudige; leeke stijl: staat in tegenstelling tot de stijl die rekening houdt met
de buitenlandse letteren en de voorschriften.
u al doorsichtige Oogen: uw ogen die alles doordringen.
gheneugelycke: genoegen verschaffende.
inde vlaghen: in de opwellingen; het alderwiste: het allerzekerste.
de vliesen van die verwaantheyt zyn afgedaan: de vliezen (de schellen) van deze aanmatiging
zijn weggenomen.
dan: maar; bevroet: ingezien; dat ick in myn vernuft met blinde streecken schermutselde:
dat ik in mijn geest schermutselde met streken in den blinde (Bredero denkt hierbij wel aan
de streken die een schilder zet; het gebruik van schermutselde wijst op het resultaat dat niet
van betekenis werd geacht).
Tis waar enz.: het is waar dat ik meer op het gelaat van mijn beginsel dan op de voeten van
mijn resultaat lette, d.w.z. hij hield meer rekening met wat hij zich had voorgesteld, aansicht
mijns beginsels, dan met de voortgang, de voeten, van wat er als resultaat uitkwam.
dies ist ghevallen: ten gevolge daarvan is het gebeurd.
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[13] raackt, so wel inde loop der gemener woorden, als oock inde verdelinge13
[14] der wercken, en der tijden, sulckx dat ick tegen 'tgebruyck der Grie[15] cken, Latynen en Fransche hier in heb gevoeght een Tijt van meer als
[16] 20 Iaren, daar sylieden selden meer daghs namen, dan een Etmaal, twee,16
[17] of minder. Is hier niet knnstelyck ghereden-kavelt, noch van onsien-17
[18] lijcke of twijfelachtighe dingen sinnelijck gevernufteliseert, dat sult18
[19] ghylieden, die neffens u over-natuurlijck verstandt, de Boeken en ghe-19
[20] leertheydt der uytlandtsche Volcken te voordeel hebt, om myn een-20
[21] voudicheyt, en alleen Amstelredamsche Taal verschoonen. Ghy goedighe21
[22] Gooden van Mannen! die in u groote Rijmen de Vrouwen, Dienst-22
[23] meysens, ja Stal-knechts doet Philosopheren, van overtreffelijcke ver-23
[24] holentheden, het sy vande beweghinghe der Sterren, ofte vande drift24
[25] des Hemels, oft vande grootheydt der Sonne, oft andere schier onuyt-25
[26] denckelycke saken, dat ick doch meer voor een bewijs van uwe weten[27] schap acht, als voor een eygenschap in die slach van Menschen: Ick
[28] hebbe door mijn slechtheyt een Boer boerachtigh doen spreken, en28
[29] meer de ghewoonte dan de kunst ghevolght, heb ick hier inne mis-29
[30] ghetast, wilt my die faal-grepen vergheven, 't is by my ten besten30
[31] ghemeent: Doch wil ick niet ontkennen, dat het verstant niet en is31
[32] ghehouden ande kleene of groote staat van 't Volck, vermits datmen32
[33] onder alle luyden verstandighe lieden vindt, dan somtijts heel selden:33
[34] Doch ick hebbe soo geluckigh niet gheweest, dat ick sulcke welspre[35] kende hebbe konnen kryghen, wilt dan om myn ongeluck myn goet35

13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
32
33
35

de loop der gemener woorden: de gangbaarheid van de gewone woorden; inde verdelinge
der wercken, en der tijden: in de indeling van de handelingen en de tijdruimten.
meer daghs: meer tijd.
kunstelyck ghereden-kavelt: volgens de regels geredeneerd; van onsienlijcke of twijfelachtighe
dingen: van onstoffelijke of onzekere zaken.
sinnelijck gevernufteliseert: met verstand gefilosofeerd.
over-natuurlijck: goddelijk; deze kwalificatie staat in verband met de vergoddelijking van
de dichter, van de kunstenaar in 't algemeen tijdens de volle renaissance (na 1500).
te voordeel hebt: ten bate hebt; myn eenvoudicheyt: mijn afkeer van opgesmuktheid.
Ghy goedighe Gooden van Mannen: de vergoddelijking van de kunstenaar wordt ironisch
toegepast.
groote Rijmen: goddelijke gedichten.
van overtreffelijcke verholentheden: over diepzinnige verborgenheden.
de drift des Hemels: de draaiing van de hemel.
onuytdenckelycke: niet te bevatten.
slechtheyt: eenvoud.
de kunst: de regels van het vak; heb ick hier inne misghetast: heb ik mij hierin vergist.
faal-grepen: misstappen.
niet en is ghehouden: niet verbonden is.
staat: stand.
dan somtijts: maar bijwijlen.
myn ongeluck: mijn tegenslag.
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[36] voornemen prysen, en myn doolinge met u bescheydenheydt ver-36
[37] beteren: Het welcken u bidt, die u allen alles goets wenscht,
De allederminste onder de Rijmers
G.A. BREDERO.
't Kan verkeeren.

36

myn doolinge met u bescheydenheydt verbeteren: mijn dwaling met uw oordeelkundigheid
herstellen.
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Inhout.
*

[1] Int eerste Deel wort hier Speel-wys vertoont, de groote liefde tusschen1
[2] den MACEDONISCHEN Vorst FLORENDUS, en de Princesse GRYANE,
[3] Dochter vanden Keyser van KONSTANTINOPOLEN, de welcke oock ten
[4] Houwelyck wert versocht van TARISIUS Prinse van HONGERIJEN, tot
[5] grooter bedroeftheydt vande Ghelievers, die 't samen besluyten heyme[6] lyck te vertrecken.
[7] Int tweede Deel, den ongeminden TARISIUS stuert inder nacht de7
[8] voorghenomen vlucht, waar over hy gequetst, andere ghedoot, en de8
[9] Infante ghevangen wiert: de KEYSERIN vertroost haar Dochter inden
[10] Kercker, de verbolghen Vader wil haar dwinghen aan den HONGER[11] SCHEN Vorst, maar zy weyghert volstandigh om ghetrouw te blyven11
[12] den ghenen van wien sy bevrucht was.
[13] Int derde Deel krygt den swervenden FLORENDUS een Brief van zyn
[14] gheboeyde lief, den KEYSER dringht haar geweldelycken aan TARISIUS,14
[15] dien sy in veel en groote bekommeringh trouwt: Doch met bedinghe15
[16] van wat uytstels van tydt, het welck sy lóóslijck doet, om so gevoegh-16
[17] lyck van 't kindt ontslaghen te werden.
[18] Int vierde Deel wort het gheboren wicht gebrocht en gheleydt op
[19] den Bergh van OLYVEN, daar 't van een Huysman ghevonden, t'huys
[20] ghebrocht en by syn kraam-vrouw opghevoestert werdt. Na dat de20
[21] Bruyloft gehouden was, bekent en bekermt GRYANE haar ontrouw,

*
1
7
8
11
14
15
16
20

Tekst gotisch; namen romein; grote sierletter I; opschrift en kenspreuk romein. - 15 sy in in
A sy n, waarschijnlijk zetfout.
Speel-wys: als spel.
stuert: verstoort.
waar over: waarbij.
volstandigh: standvastig.
gheboeyde: gevangen; dringht haar geweldelycken aan Tarisius: bindt haar dwingend met
zijn macht aan Tarisius.
met bedinghe: onder voorwaarde of met de bede.
lóóslijck: bedrieglijk.
opghevoestert: opgevoed.
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*

[22] welcke lelyckheyt haar so parst, dat sy in haar Vaders ryck niet langher22
[23] en mocht duuren, dies sy haar wettighe Man TARISIUS bidt om met
[24] hem te vertrecken, in zyn anghesturven Erfdeel. Hier is een tydt24
[25] inghebracht van twintigh Jaren, waar in dat het kyndt PALMERIJN
[26] gróót en Ridder gheslaghen wordt. De ghetrouwe FLORENDUS treckt
[27] in Pellegrims kleeren na HONGERYEN, alwaar hy TARISIUS doorsteeckt,
[28] daar op hy en GRIANE gevangen werden ghevoert na KONSTANTINO[29] POLEN.
[30] Int vyfde Deel werden de gevangens angeklaaght van des overledens
[31] Neven, de KEYSER dul van spyt wyst op haar versoeck de blyck des31
[32] tichts ande Wapenen: Hier op verschynt FLORENDUS onbekende Soon
[33] met een zyn Spits-broeder, die het recht voor hem en de Princesse33
[34] gheluckigh uytvoeren: de ghewonde PALMERIJN wert van zyn Moeder
[35] erkent, tot groote blydtschap van den ouden KEYSER, die door 't be-35
[36] gheren zyns Jongen Neefs de twee ghelieven te samen houwelyckt.36
[37] Waar in wel naaktelyck wert afghebeelt de veranderingen der tytelycke37
[38] dingen, sulcx dat een yeghelyck in gheen voorval der selvigher hem
[39] al te vast moet binden, dat is, hem in voorspoet niet al te seer verhuegen,39
[40] noch in tegenspoet hem al te seer verslaan, maar altóós gedencken op40
[41] den Regel daar 't Spel op ghebouwt is: te weten het
't Kan Verkeeren.

*
22
24
31
33
35
36
37
39
40

30 overledens in A ten onrechte oververledens
lelyckheyt: laagheid; parst: kwelt; niet langher en mocht duuren: het niet langer kon
uithouden.
anghesturven: door erfenis ten deel gevallen.
spyt: woede; wyst: verwijst; blyck des tichts: bewijs van de beschuldiging.
Spits-broeder: strijdmakker.
erkent: herkend.
zyns Jongen Neefs: van zijn jonge kleinzoon.
naaktelyck: duidelijk.
hem: zich.
hem ... verslaan: zich bekommeren.
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Klinck-dicht.
*
Ghelijk APOLLO door 't geklank van zijnder Lieren1
Opboude THEBES Wal, en stichte haeren // voet;2
Of g'lijk vergaerden t'saem door ORPHEI snaeren // soet,
Steen-rotsen, Bergh en Bos, ook Dieren, en Rivieren.
5
So sietmen huydendaechs seer naerstich t'samen swieren,5
'tLeer-grage volck, dwelck ghy by een vergaren // doet
Als ghy een Sin-rijk Spel hun laet verklaren // vroet,
Dat elck dan wel ghevalt in allerley manieren.
BREROOD, dijn Vaersen doent dat staagh u eer vermeert,
10 Want hy eerwaardigh is die deucht met vreugde leert,10
Dies wort dijn werk te recht roemruchtig hoog gepresen.
Oock yeder Dichter tracht in Rijm dy na te treen,
Of volcht u met 't ghesicht, of wenschet om alleen13
Den ECHO van u stem, of lichaems schauw te wesen.14
Qui-na Dieu, na rien.-

*

Tekst romein; namen cursief; Brerood kapitaal; opschrift kapitaal-cursief; in vs. 1 sierletter
G. - 11 Dies in A Diens, maar de context verzet zich daartegen.
1 Apollo: Griekse, zeer veelzijdige God: van de geneeskunde, van het licht, van de voorspelling,
van de dichtkunst, van de muziek. Op de klank van zijn lier zou de wal van Thebe verrezen
zijn.
2 stichte haeren voet: legde zijn fundamenten.
5 So sietmen enz.: zo ziet men tegenwoordig met zeer grote aandacht samenkomen.
10 leert: onderwijst.
13 Of volcht u met 't ghesicht: of volgt u met de ogen; d.w.z. hij evenaart hem in geen enkel
opzicht.
14 schauw: schaduw.
- Qui-na-Dieu, na rien: zinspreuk van Carel Quina, lid van de Brabantse Kamer, vriend van
Bredero. Zie G. Stuiveling, Memoriaal van Bredero, Culemborg 1970, blz. 109 en 239.
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De namen der speelders.1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BOUWEN lang-lijf: Een Boer.
Sinnelijcke NEL. Sijn Wijf.
FLORENDUS. De Prins.
GRIANE. De Princes.
LERINDE. De Voedster.
FRENE. Een Ridder.
De Keyser REMICKLUS.
KANIAM. Keysers Soon. 2. Chooren.
TARISIUS. Een Prins.
Een Knecht.
KEYSERIN.
Een Ionghen.
KARDIN. Een knecht.
De TYDT.
De Prins van PEERE.
PROMPTALION.
OUDIN.
HERMIDE.
PALMERIN.

- In deze reeks van spelers ontbreekt Palmerins vriend, Friso, die optreedt in de vzn. 2372-2377
en in vs. 2405.
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Het eerste deel, eerste bedrijf*
met zijn wyf, sinnelycke Nel van GoosweghenWet! wet! wet! sey; hoe dus? wat sinnen hier al duytsche francksen?1
Wel hoe ist hier, spuel-op een reys mafje, wy sellen de dóót dancksen.2
Ick lóóf niet of de hiele halve stadt raackt noch wel op de bien.3
Wel hoe kyct duese Muruwert so? heb jy van jou leven gien menschen esien?4
Siet hum daar ien reys staan: hoe grynst hy met zyn tangden,5
Wel halef-saalige soetert! ay lieven, houwt jouw hangden,6
BOUWEN-LANG-LYF

5

SINNELYCKE NEL

10

Schaamt jou! dat jy hier lecht en Tabackt, en quylt, en róóckt,7
Denckt dat ien angder vande bange lucht schier kaeut en kóóckt,8
Wy sinnen niet verkuyst met jou respen, noch met jou stincken,9
Lóópt inde Taback-huysen wil jy taback leggen en drincken.10

- Het eerste deel, eerste bedrijf: Eerste bedrijf, eerste toneel. De andere tonelen zijn in de
Griane door Bredero vaak niet aangegeven.
*
Gehele tekst - voorzover niet anders aangegeven - gotisch; eigennamen romein; in vs. 1:
sierletter W.
- Sinnelycke: zindelijke.
1 Wet!: wat!; sey: zeg (eens); hoe dus?: hoe is 't mogelijk?; duytsche francksen: Nederlanders
op z'n Frans uitgedost.
2 Wel hoe ist hier enz.: zie Inl. blz. 72-76.
3 Ick lóóf enz.: ik ben ervan overtuigd dat iedereen nog op de been raakt.
4 Muruwert: half-zachte.
5 hoe grynst hy met zyn tangden: hoe laat hij al grijnzende zijn tanden zien; hij zal wel een
allesbehalve gaaf gebit gehad hebben.
6 halef-saalige soetert: onnozele bloed; houwt jouw hangden: houd je handen thuis.
7 dat jy hier lecht en Tabackt: dat je hier tabak staat te gebruiken; en quylt, en róóckt: deze
woorden kunnen erop wijzen dat hij de tabak pruimt en rookt, of dat het speeksel langs de
steel van zijn pijp loopt.
8 bange lucht: benauwde lucht; kaeut en kóóckt: misselijk wordt en kokhalst.
9 Wy sinnen niet verkuyst met: wij zijn niet ‘gesierd’ met, wij worden niet beter van, wij zijn
niet gesteld op; respen: oprispen; jou stincken: n.l. door het gebruik van tabak.
10 wil jy taback leggen en drincken: als je wilt roken.
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BOUWEN

Die dorstige Dirck die leydt en roept, en raast, en gilt, en tiert,11
In al hóórt hy wat moys, hy weet seper niet waer't hiert of miert.12
SINNELYCKE NEL

Kyck! Meck en Lauwter die goyen mekaar mit schillen,
Dattet de kyeren deen, men souwse so wat billen.14
BOUWEN

Jeny hoe blyt is Machtelt datse by sucken moye vryer // is15
Sy lacht dat huer monght schier ien vaam wyer // is.16

15

SINNELYCKE NEL

O dese schyt-jaghers! hebbent in huer gadt as duyts // bier,17
En duese Schimel-korn, komt met zo veel gheluyts // hier.18
BOUWEN

Wel Móóses ay doe Dayvels dier! ick moet wat by jou komen quaesten:19
Ja kynts ick souwt iouw wel kuenen ofsien met drie haesten.20

20

11
12

14
15
16
17

18
19

20

Die dorstige Dirck: een algemene benaming van een drinker; die leydt en roept: die doet
niet anders dan roepen, vgl. lig niet te zaniken.
In al enz.: in alles hoort hij wat moois (hij verlustigt zich in zijn eigen ‘gezang’), hij weet
waarachtig niet waar het hem schort. Als In = En, vgl. vs. 22, dan wordt de verklaring: en
al hoort hij wat moois, hij weet van toeten noch blazen.
Dattet de kyeren deen: als de kinderen het deden; men souwse so wat billen: men zou ze een
pak voor d'r broek geven.
Jeny: verbastering van Jezus, evenals Jemy.
ien vaam: een vadem, lengtemaat van ± 1.80 m.
schyt-jaghers: opscheppers; hebbent in huer gadt as duyts bier: hebben een verbeelding als
bier van een duit, m.a.w. ze hebben geen reden zich zo voor te doen, ze hebben meer lef dat
hun past.
En duese enz.: en deze ‘witneus’ komt met zoveel poeha hier.
Wel Móóses: wel Mozes, een bastaardvloek; doe Dayvels dier: jij duivels meisje, wel in
verband met haar verleidelijk uiterlijk; nu: jij, lekkere meid; ick moet enz.: ik zou met jou
een avondje willen komen vrijen.
Ja kynts: ja, kind; ick souwt enz.: ik zou het wel heel gauw met jou klaarspelen.
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SINNELYCKE NEL

Barber en Tuenis die lief-óógen, en warpen mekaar om 'tsierst21
In om hum gien blaeuw óóch te smijten, so kauwt syt ierst.
BOUWEN

Dit klóótjes volck vande vesten, of uyt de slopjes,23
Die legghen en loopen, in goyen elck ien mit dopjes.24
Heer hoe wangelatich ist volck! niet waar? niet waar?25
Dat segh ick, dat sech ick, ast is, ast is, wel moer, binje daar?26
Maar wat bin jy ien soete botterdoos? jy kamelotten kin.27
O mennichje! dat is ien aansigje, het glimt as ien tin!28
Trouwen jy bint wel kruydigh, tis wel te sien dat dit delfs puyk // is29
Seper jy bint zo blanck as ien Zeelt ongder zyn buyck // is.30
Jy sych-sóómer! gy rósebóóm! jy soete-boter, ien kinnetje daachs,31
Ick wot wel ien dubbeltjen aen jou versnoepen, quamt maar iens slaaghs.32
O myn! ick wor so nuwelyck: ick wor schier wilt enne byster33
Nouw lieflyckheyt, sietmen een reys an? wat so; dat is ien vryster.34
Myn wyf en ick, wy soende mekaar lestent inde praam,35

25

30

35

21

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

lief-óógen: (elkaar) verliefde blikken toewerpen. Bij liefde en wederliefde, zo meende men,
verlieten de spiritus de ogen om door de ogen van de partner binnen te dringen. Deze opvatting
verklaart het grapje dat Nel maakt. De verliefdheid is zo groot, dat de spiritus zich met geweld
in de ogen storten, alsof ze gesmeten worden en om haar Tuenis niet pijn te doen, kauwt
Barber ze eerst.
klóótjes volck: het lagere volk; vesten: muren.
Die legghen en loopen: die zijn altijd op pad n.l. om verkeerde dingen te doen.
wangelatich: zich onbehoorlijk gedragend.
ast is: zó is 't; wel moer, binje daar?: wel moeder, waar ben je? Blijkbaar zijn Bouwen en
Nel elkaar kwijtgeraakt in de drukte.
kamelotten kin: kamelot was een stof, aanvankelijk uit Angorawol vervaardigd; de zachte
ronding van de kin van het meisje gaf Bouwen deze vleinaam in de mond.
mennichje:* mijn nichtje; als vriendschappelijke term om een niet bekend meisje aan te
spreken; as ien tin: als een tinnen voorwerp.
kruydigh: pittig; delfs puyk: de naam voor laken van uitstekende kwaliteit in Delft gemaakt;
ook het aldaar gebrouwen bier was gerenommeerd.
Seper: waarachtig; blanck: blankheid van huid werd als behorend tot het schoonheidsideaal
gewaardeerd.
sych-sóómer: vleinaam; de betekenis is onduidelijk, misschien moet gedacht worden aan
een zomer die zacht neerdaalt; ien kinnetje: een inhoudsmaat, een vierde deel van een grotere
eenheid; Bouwen associeerde ongetwijfeld met ‘soeteboter’.
quamt maar iens slaaghs: kwam het er maar eens aan toe, n.l. aan sexuele omgang.
nuwelyck: begerig naar sexuele omgang; ick wor enz.: ik word bijna teugelloos en dol.
lieflyckheyt: schoonheid; wat so; dat is ien vryster: zie Inl. blz. 74.
wy soende: zie Inl. blz. 69; praam: vrij grote schuit met platte bodem.
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S'is nouw al wat midt den ierste, sy sel muegelyck inde kraam,36
In hielle uytstrengen dach, in doet zy niet dan kraken,37
Ick macher niet iens; ist niet waar? an jou voorhooft raken?38
Dats nouw al eveveul, ick heb daar ien reys eweest in stee,39
Gy muecht deincken wat icker met onse NELLETGE dee.40
De Burger die schonck ons de wyn as water, in sy was so soet as suycker,41

40

SINNELYCKE NEL

Kyck wy brochtent gelt vande gróóte Bruycker,42
Heer de man onthaalden ongs so ondeuchtelycke wel,43
BOUWEN

Komt laat ons dit in gaan, komt myn SINNELYCKE NEL.
de Grieksche Prins-.
T 'Scherpsinnigh snel vernuft kan toch te vluchtigh ylen;45
't Reyst in een oghenblick veel hondert duysent mijlen!
De vlug-gevlerckte-geest seer jachtigh vast bevroedt,47
FLORENDUS

45

S'is nouw enz.: zij is nu al een eindje in haar eerste zwangerschap, zij zal misschien in de
kraam moeten.
37 In hielle enz.: een hele zeer moeilijke dag doet zij niet dan zich laten gelden, n.l. in de situatie
van haar zwangerschap en in haar manie voor zindelijkheid.
38 Ick macher enz.: ik mag haar niet eens, is het niet waar, aan jouw voorhoofd komen. Bouwen
zou iets over Nel zeggen, maar onder zijn woorden, verschijnt zij weer; vandaar dat hij
overgaat van ‘haar’ naar jouw voorhoofd.
39 Dats nouw al eveveul: dat doet er nu niet toe (n.l. in de gegeven omstandigheden).
40 Gy muecht deincken: je kunt wel begrijpen.
41 de Burger: een burger van Amsterdam, iemand met alle rechten daaraan verbonden, eigenaar
van het land dat Bouwen pachtte.
42 wy brochtent gelt: wij kwamen de pachtsom brengen; vande gróóte Bruycker: van de grote
pachter. Voor de ‘Burger’ is Bouwen de voornaamste pachter, ‘de gróóte Bruycker’, hij heeft
het meeste land van deze eigenaar in gebruik. Nel bezigt het woord ‘gróóte’ om de
uitzonderlijke ontvangst te verklaren.
43 ondeuchtelycke wel: bijzonder goed (vgl. b.v. vreselijk aardig).
- Florendus: bij vs. 45 begint het tweede toneel van het eerste bedrijf.
45 vernuft: het contemplatieve aspect van de ziel. Zie voor deze passage Inl. blz. 8-11; snel is
het vernuft, omdat het schouwende moment plotseling optreedt, scherpsinnigh, omdat het
in staat is tot een zo hoge functie; te: zeer; ylen: zich snel voortbewegen.
47 de vlug-gevlerckte-geest: de geest is het oordelende aspect van de ziel; die is vlug-gevlerckt,
kan zich vlug bewegen als op vleugels; jachtigh: haastig n.l. in de zin van begerig om; vast:
reeds.
36
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Watmen in 't ander endt des ruyme werelts doet.
't Weetgierich-tochtich-hart kan 't al met kunst af peylen,49
En doet belust om winst de GLOOB met moeyt beseylen.50
Aansiet de spieghel hier van dit myn segghen: want51
Myn ongetemde lust was warsch van't Vaderlandt,52
Een yver-grage tocht vermanden myn gepeysen,53
En dwang myn domme Jueghd, tot dese vaardt te reysen,54
Verselschapt met de Min, en met de lust, gelyck55
Om sien 'tberoemde Hof van 't groote Keyser-ryck,
Dat d'oude CONSTANTYN de Tytel heeft gegeven:57
REMIKLUS zyn Na-zaat, is het gebiedt gebleven,58
Die nu met rust en vruecht zyn gróót gewouwt besit,59
En stiert de Volcken met een Reden-ryck gebit.60
Hy isset! die den moedt der wilde Moren temden,61
En die nu werdt gevreest van Inwoonders en Vremden.62
Zyn Heerlijckheyt ontsiet de Ryckste, en de Vroomst63
Om zyne macht te sien, scheen d'oorsprong van myn koomst.
Maar een ander wast, helas! waar door ick heb genomen65
Myn wegh over de Zee, om herwaarts an te komen:
Ghy waart de oorsaack, Lief! myn Werelt! en myn Son!
Die ick beminde, eer dat ick u sagh of kon.
Alleen ben ick om u dus vlammend' voortgevaren,69
Door t'holle water quaat, en sporelóóse baren.70

50

55

60

65

70

49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63

65
69
70

tochtich: begerig; met kunst: met kennis; af peylen: grondig de waarde bepalen.
Gloob: aardbol; met moeyt: met beslommeringen.
spieghel: zie Inl. blz. 10-12.
ongetemde lust: niet door de rede ingetoomde drift.
yver-grage tocht: een hartstocht begerig naar vurige liefde; vermanden: overmeesterde;
gepeysen: gedachten.
tot dese vaardt te reysen: deze reis te ondernemen.
gelyck: als het ware.
Tytel: waardigheid; dat is onderw.; d'oude Constantyn is meew. vw.
gebiedt: heerschappij.
gewouwt: macht.
Reden-ryck: krachtig door de rede.
Moren: muzelmannen.
werdt: wordt.
Heerlijckheyt: luister, als uitdrukking van zijn hiërarchische waardigheid; ontsiet: de
ambivalentie: vrees en eerbied, wordt hierdoor uitgedrukt; de Ryckste, en de Vroomst: de
machtigsten en de heldhaftigsten (onderwerp).
een ander: een ander persoon; helas: florendus betreurt onmiddellijk dat zijn doel eigenlijk
niet past voor zijn positie.
dus: bijw. van graad: zó; vlammend': vlam en vuur waren zeer gebruikelijke erotische
symbolen, zie vs. 71.
Door t'holle water quaat: door het gevaarlijke onstuimige water; sporelóóse baren: golven
die geen spoor achterlaten.
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De natte Golven koudt kosten myn heete Vlam71
Niet blusschen, ist niet vreemt? voor dat ick by u quam.72
Seyl-steene van myn Hart! u wonderlycke krachten73
Die trocken van so verr', myn ziel, en myn gedachten.74
So haast u dueghd en schóónt my eens ver-reeckent wart,75
So haast gaf ick de Min huys-vestingh in myn Hart.76
O leven van myn ziel! o voedster van myn sinne!77
Hoe ick u meerder sie, hoe ick u meer beminne.
Almachtige Goddin! van wien myn vruechde daalt,
Ghy, die met reyne gunst myn ware ionst betaalt:80
De Vingerling van Gouwd, die ghy my hebt gesonden,
Vermaandt my alle daaghs, hoe dat ick ben verbonden.82
Meestersse van myn sieckt, myn eenigh Toeverlaat!83
Ghy die myn ziele salft, met u troost-rycke raat.84
Lief, 't zedert dat ghy my de blyde Maar liet weten,85
Heb ick met onrust groot vyf daghen langh versleten
Tot hier, dat KARDIN my de tydingh heeft ghebracht:87
Dat inde Boomgaart ick moet komen dese nacht,88
Daar d'uytzicht vande zaal, het bloemhof kan ghenaken,89

75

80

85

71
72
73
74
75
76
77

80
82

83

84
85
87
88
89

kosten: konden.
ist niet vreemt: loopt parallel met helas in vs. 65: is het niet ongehoord? (het past niet bij
Florendus als man, als prins, het past niet bij zijn hiërarchische status).
Seyl-steene van myn Hart!: magneet, die mijn hart aantrekt; wonderlycke: wonderbare; de
krachten gaan het begrip te boven, ze trekken Florendus af van zijn status.
van so verr': op zo'n afstand; myn ziel, en myn gedachten: d.w.z. emotioneel en rationeel; er
is dus niet alleen sprake van min, maar ook van liefde.
dueghd en schóónt: in neoplatonische zin gaan innerlijke harmonie en uiterlijke schoonheid
samen; ver-reeckent wart: meegedeeld werd;
So haast: op datzelfde ogenblik.
O leven enz.: wat nu volgt is de emotionele ontlading van gevoelens bij Florendus. Met wat
later gebeurt, is het begrijpelijk, dat Bredero hem laat zien, gedreven door de min; o voedster
van myn sinne: die mijn zinnen, n.l. de inwendige, voedt, d.w.z. met beelden (werkelijke
zowel als door de fantasie gevormde).
die met reyne gunst enz.: zie Inl. blz. 42.
Vermaandt: herinnert er mij aan; de betekenis ‘bezweren’ speelt ongetwijfeld mee; verbonden:
het gebonden zijn door overeenkomst zowel als door zedelijke verplichting wordt hier
uitgedrukt; ook het doorgaan op vermaandt zit erin.
Meestersse van myn sieckt: heerseres over mijn liefde; voor de min als ziekte zie Inl. blz.
42; Toeverlaat: het woord tekent de verwachte relatie, n.l. dat Florendus' vertrouwen gegrond
zal blijken.
salft: lett. door zalven zacht maken; hier: tevreden stelt, koestert; troost-rycke raat: zie Inl.
blz. 42.
de blyde Maar: de gunstige tijding.
Tot hier, dat: totdat hier; n.l. in Konstantinopel.
Boomgaart: lusthof.
Daar d'uytzicht enz.: waar het uitzicht vanuit het paleis zich uitstrekt tot de bloementuin.
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105

Alwaar d'Infante haar ghewoon is te vermaken.90
O wenschelycke Mie! die myn hert nauw ghelóóft,91
Die my van blydtschap 't pit van al myn kennis róóft.92
Ist moogh'lyck dat myn vrouw haar kan alzo verneren,93
Dat sy myn byzyn wel als ick het haar begheere?
Ay goude PHEBE deckt doch 't schitterend' glantzich hóóft95
U noeste paarden woest, zyn moedt en afgheslóóft:96
Hoe? moeghdy met u sweep u jacht noch langher terghen?97
Begraaft u helder licht eens achter d'hooghe berghen.
Gunt het ghevoghelt rust, de dieren mat vermoeyt99
Haar lóóve macke leen met koelte fris besproeyt.
De stramme beesten, en de sweterighe menschen,101
Met geeuwen, recken, nu de stille nacht zeer wenschen,
De winden sust in slaap. send al de werelt vaack,
Op dat ick an myn wensch, en by myn lief gheraack;
Die na myn komste haackt, als ick na haar met pynen.105
Bekleedt de blaeuwe lucht met graauwe-wolck-gardynen.
't Is best FLORENDUS dat ghy in u huys vertreckt
Tot dat de bruyne nacht de Aarde gants bedeckt.108

binnen.

de Keysers dochter-.
Wat klauwtert uyt myn hart, tot boven in myn sinnen,109
En doet 'tberoerde-Breyn een harde strydt beginnen?110
Laas tusschen myn Natuur en redelyck vernuft,111
GRIANE

110

haar ghewoon is enz.: gewoon is zich te verstrooien.
Mie: bericht.
't pit van al myn kennis: het rationele denkvermogen.
Ist moogh'lyck enz.: zie Inl. blz. 43.
goude Phebe: gouden Phoebus, de zon.
noeste: ijverige; woest: onstuimige.
u jacht: uw span (paarden); terghen: aansporen.
Gunt het ghevoghelt enz.: gun de vogels rust en besproei met frisse koelte de afgematte trage
leden van de loom vermoeide dieren.
101 De stramme beesten enz.: de stijve dieren, en de mensen nat van zweet verlangen nu met
geeuwen en zich uitrekken, zeer naar de stille nacht; sus de winden in slaap. Zend aan allen
vakerigheid, opdat ik het doel mijner wensen, mijn geliefde, bereik.
105 met pynen: met smart.
108 de bruyne nacht: de donkere nacht.
- Griane: bij vs. 109 begint het derde toneel van het eerste bedrijf.
109 myn sinnen: de inwendige zinnen; zie Inl. blz. 30.
110 'tberoerde-Breyn: de verontruste hersenen; zie Inl. blz. 30.
111 myn Natuur: mijn geaardheid als vrouw; zie Inl. blz. 29.
90
91
92
93
95
96
97
99

G.A. Bredero, Griane

126

115

120

125

130

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
125
126
127
129

Waar door myn geyle iuecht afwijsich schuylt en suft112
Int hartje van myn tydt, in't beste van myn dagen,113
Wat mach myn oude schaamt velt-vluchtich so veriagen?114
Ay al te blóóde vrees! wat wyckt ghy voor een kindt?115
Barvoets de lecker is, beroyt, heel naackt, en blindt.116
De gróót-hartige Eer, geharnascht met de Reden;117
Hóórt voor de Wapen-godt niet uyt zyn tret te treden.118
Te laat. Ick sie de schult van d'onbedachte daad,119
Vergeefs is d'achter-docht, en vruchtelóós de Raad,120
Voor die moetwillich hier het óór der zielen stoppen,121
Ist voor een Dood-mans duer, sonder in laten kloppen.122
FLORENDUS, lief! Als ghy te bedde laacht ghewont
Wiert ick ghequetst, door t'sien, en ghy, daar duer ghesont.
Het vinnich staal helaas! nootsaackten u de smarte,125
FLORENDUS, u ghesicht, dringht duer tot in myn harte.126
Het entten noch Byt-salf, noch u seltsame pijn,127
En mach int alderminst gheleken zyn by mijn:
Ghy moocht vry onbeschroomt, u noot, vrypostich klaghen,129
En ick, moet laas! mijn wee in 't hart verborghen draghen.
U wonden, zijn int vleesch, de mijn zijn inde gheest,
Waar vintmen Arts of kunst die sulcken quaal geneest?
Ghy die my hebt ghewont, moet my oock heelen weer,

myn geyle iuecht: mijn jeugd die (van nature) de lust zoekt; afwijsich: afkerig; schuylt en
suft: zich verborgen houdt en soest.
Int hartje enz.: in mijn jeugd; zie Inl. blz. 20 en 29.
myn oude schaamt: mijn schaamtegevoelens die ik (tot nu) heb gehad; velt-vluchtich: de
strijd verlatend; vgl. vs. 110;
al te blóóde vrees: te bange vrees, n.l. voor schande; zie Inl. blz. 28, 30, 32; kindt: Cupido.
Barvoets enz.: barrevoets is de knaap, bezitloos, helemaal naakt en geblinddoekt.
De gróót-hartige Eer: de grootmoedige eer; zie Inl. blz. 30-31.
de Wapen-godt: met pijl en boog gewapende Cupido; uyt zijn tret te treden: zijn baan te
verlaten.
de schult: de verantwoordelijkheid.
achter-docht: het overdenken achteraf.
moetwillich: willens en wetens; stoppen: dichthouden.
sonder in laten kloppen: kloppen zonder te worden binnengelaten.
nootsaackten: veroorzaakte, bracht toe.
u ghesicht: uw ogen, nl. de spiritus die de ogen verlieten.
het entten: het peilen; Byt-salf: een bijtende zalf waarmee men de wond trachtte dicht te
branden; seltsame: uitzonderlijk hevige.
vry onbeschroomt: vrijmoedig zonder belemmering; u noot: uw smart; vrypostich: openlijk.
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Als t'scharpe yzer van ACHILLES gave speer,134
Die heelden, quetsten, en ghenas het selfde zeer.
Myn alreliefste lief! mijn smart is so van wesen,136
Dat diese heeft ghemaackt, die moetse oock ghenesen.
Wat in-val krijgh ick daar in mijn verliefd' ghemoet?
GRYANE zydy dol? anmerckt eens wat ghy doet:
Ghedenckt an t'Edel bloet, van u verheven Maghen,140
U hoocheyd ghy verneert door ydel wel behaghen.
GRYANE wat is dit wel houdy nu voor quaat
Dat ghy den schermheer mindt van u Heer-vaders staat?143
Die dees Stadt heeft beschudt, en GAMESI verslaghen,
Door wien, wy blijckelijck ons dood voor ooghen saghen?145
Ick sal met danck, en gunst hem weer vergelden, die
Hoochprijswaardighe saack. Waar ick bequaamheyt sie.147
GRYANE! het waar schand dat ghy had laten sterven
De gheen, door wien wy al het leven noch verwerven.149
Het middel was in u, Ghy hebt zijn dood verhoet,
Ghy hebt zijn bittere pijn, met lieve tróóst versoet.
Hoe popelde mijn hart, ach! doe mijn Broeder seyde152
Dat FLORENDUS, den Prins, gantsch lach op zijn verscheyde?
Mijn hayr rees overendt. Mijn Adren krompen toe,154
My stremde 't bloet int lijf, hoe wee, was mijn te moe?
Mijn swacke ooghen root, die sweeten blancke tranen,
't Verdubbelt my mijn smart, als ick het noch vermane.157
Mijn steenen aansicht ginght ontveynsen, laas met kracht158
Maar in mijn ziele heeft d'onthouwenis gheen macht.159

Als t'scharpe yzer enz.: herinnert aan het verhaal van Telephus, koning van Mysië, die door
Achilles getroffen werd. Het orakel voorspelde hem dat hij slechts genezen kon worden door
degene die hem gewond had. Achilles genas hem daarop met roest van zijn speer.
van wesen: van aard.
Ghedenckt enz.: houd het edel bloed van uw verheven verwanten voortdurend in gedachtenis,
gij vernedert uw hoogheid door ijdele (lege) lust. Zie Inl. blz. 32.
schermheer: beschermer.
blijckelijck: zodat het ieder duidelijk was.
Hoochprijswaardighe: bijzonder lofwaardige; Waar enz.: wanneer ik de gunstige gelegenheid
daartoe zie.
wy al: wij allen; noch verwerven: nog altijd behouden.
popelde: klopte.
Mijn hayr enz.: zie Inl. blz. 33.
als ick het noch vermane: als ik er nog gewag van maak.
Mijn steenen aansicht: mijn gezicht als van steen.
onthouwenis: beteugeling, zelfbeheersing.
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168
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172
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176

178
180
183

Kost t'voorhangh vande zaal, of kost mijn kamer spreecken,160
U harte ylingh souw, van tranen nat uytbreecken.
Na suchten lang int endt, soo rees ick jachtich op,162
En klaachde KARDIN, mijn tot barsten volle krop:163
'k Heb met een gouwe ringh hem by mijn lief ghesonden,
Die haastich heeft door troost veel beterschap ghevonden.165
Ick ontboot hem van daach te Nacht, op lues en uur166
Te komen in myn Hof by de vervallen muur,
Van waar ick alst mijn lust, seer lustich kan anschouwen168
Het vlacke platte landt, en die flauwe Lans-douwen.169
Hier hoop ick met mijn lief, te spreecken met ghemack,170
Nauwlijcx huechtet mijn, dat ick laast met hem sprack.
Hoe rueckeloose Maacht! wilt toch eens overlegghen172
Wat dat den Adel sal van uwe stoutheyt segghen?173
Temt die begheerten woest van uwe sotte Juecht!174
Ick sift, nu uyt de nóót, een loffelijcke duecht175
Ick heb het veylichst, van twee quaan, het best verkoren:176
Ach waar FLORENDUS dood! ick selve gingh verloren.
Wel onbesinde mensch, ghy maacktet al te grof,178
Men mompelt over straat van u een quade lof.
Laat het verachten volck nu kallen dat sy sweeten180
Sy konnen, van my niet meer segghen als sy weten
Ick volch de Minne die in mijn jonck hartje wies
Door FLORENDUS den Prins, het hooft van mijn verkies.183

Kost: kon.
jachtig: ongeduldig.
krop: keel.
haastish: weldra.
ontboot: liet weten; op lues en uur: tot lossing van het onderpand (vgl. vs. 164) en op een
gegeven uur.
lustich: tot mijn vreugde.
die flauwe Lans-douwen: glooiende weiden en akkers.
met ghemack: zonder gestoord te worden.
Hoe rueckeloose Maacht enz.: zie Inl. blz. 33.
stoutheyt: aanmatiging, overtreding van de voor de vrouw gestelde normen van gedrag.
uwe sotte Juecht: uw domme jeugd.
sift: zeef, om uit verschillende mogelijkheden er één kiezen; nóót: moeilijke situatie waarin
ik mij bevind.
van twee quaan: n.l. 1. in 't geheim met Florendus samenkomen en bevrediging vinden, maar
daarmee alle gestelde regels overtreden; 2. onbevredigd blijven, voor haar het ergste van de
beide kwaden.
onbesinde: zinneloze d.i. iemand die zich geheel aan de hartstochten overgegeven heeft, bij
wie de rede uitgeschakeld is; ghy maacktet al te grof: gij gaat te ver.
kallen: praten, praatjes verkopen.
het hooft van mijn verkies: die ik als hoogste uitgekozen heb.
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Hy oordeelt ons te sot, voor Minnelóóse menschen184
Die waant dat Vrouw-lien, niet verkiesen noch en wenschen185
Het gheen haar kuerich óóch door lusten wel ghevalt,186
God gheef oock hoese zijn van verruw of ghestalt.187
Ist een ghewoon ghebruyck, onder ghemeene vrouwen188
Souw my de naam van eer, mijn soetse vruecht onthouwen?189
So waar ick liever dan een Ambachtsman zijn vrouw,
Eer ick de dochter, van de Keyser wesen wouw.
Wat reden of wat Wet de hóóchste kan verbieden192
't Gheen wel gheoorloft is, de plompe laghe lieden?193
Daar komt af watter wil, wech schaamte, sorch en eer194
Waar door ick in mijn juecht mijn soetse vruecht ontbeer.
Wat jonst dat mijn gheschiet,196
't Is enckel groot verdriet
En als ick met een ander,
De Rosen-gaardt bewander199
Al is hy lief-ghetal,200
'tBehaacht my niet met al.
Ick achte niet op de reden,202

Hy oordeelt enz.: Deze claus spruit voort uit de sociale positie van de vrouw, die als het ging
om de keuze van een echtgenoot weinig had in te brengen tegen de wensen van de ouders,
in het bijzonder tegen die van de vader. In de gehele passus, vs. 182-195, proclameert Griane
de vrijheid van de vrouw in de liefde en de sex; te sot: zeer dwaas; voor Minnelóóse menschen:
als mensen, die aan liefde geen waarde toekennen.
waant: denkt; verkiesen: hun voorkeur hebben; wenschen: begeren.
Het gheen haar kuerich óóch enz.: wat hun kieskeurig oog door emotionele impulsen goed
bevalt.
hoese zijn enz.: se wijst terug naar Vrouw-lien (vs. 185); hoe ze ook van kleur of uiterlijk
zijn. Bij ‘kleur’ moeten we hier denken aan het renaissancistische schoonheidsideaal van
blanke huid met lichte blos; bruinverbrand werd afgewezen. Griane verlaat hier het
exclusivistische groepsstandpunt, zij plaatst zich op het niveau van alle vrouwen.
ghewoon: algemeen aanvaard; ghemeene: tot de lagere klasse behorend.
de naam van eer: de roep van eer, d.i. kuisheid; mijn soetse vruecht: mijn intens genot; zie
Inl. blz. 34.
Wat reden enz.: welke reden of wet zou de hoogsten in de hiërarchische orde kunnen
verbieden.
plompe: onbehouwen.
schaamte: bewaakster van de eer; sorch: vrees voor schande bij verlies van eer; eer: kuisheid;
de opeenvolging van de woorden is dus functioneel.
jonst: attentie; gheschiet: ten deel valt.
bewander: dóórwandel.
lief-ghetal: aanminnige.
achte: let; de reden: de argumenten.

G.A. Bredero, Griane

130

205

210

215

220

225

203
205
207
208
209
210
211
213
214
215
216
218
222
223
226
228

Van zijn welsprekentheden203
Als hy heeft uytgheseydt,
Hy krijght verkeert bescheydt,205
Vermidts ick niet en hóórden,
Die voorverhaalde wóórden207
So yemandt my betijdt.208
Dat my FLORENDUS vrijdt,209
Ick lochent, met versaken,210
En soeck haar diets te maken211
Dat hy noyt om mijn docht,
Noch nie en heeft versocht213
Waar door s'haar segghen schorten,214
Die sy te vroegh my korten215
Ick starr' op 't gheen ick kijck,216
Ick schijn een levend'lijck
Mijn opghetoghe sinne,218
Sluymerde door de Minne
Ontweckt, vraagh ick mijn gheest,
Waar dat ick heb gheweest?
't Sint ick my liet verkrachten,222
Van mijn snelle ghedachten.223
LERIND mijn trouwste Maaght,
Die weet wat mijn behaaght,
Sy brenght dóór kunstich bóóghen226
FLORENDUS voor mijn óóghen.
Haar kloecksinnich gheswets,228

welsprekentheden: goed gevormde wijze van spreken.
verkeert bescheydt: een averechts antwoord.
voorverhaalde: de van te voren gesproken.
So yemandt enz.: zo iemand valt mij hard.*
vrijdt: naar mijn hand dingt.
Ick lochent enz.: ik loochen het met ontkenning van enige belofte.
En soeck enz.: en tracht hun wijs te maken.
Noch nie enz.: noch ooit een aanzoek heeft gedaan.
Waar door enz.: waardoor ze hun woorden afkappen.
Die sy enz.: waaraan ze voor mij te vroeg een eind maken.
Ick starr' enz.: ik zit starogend te kijken.
Mijn opghetoghe sinne: mijn in wendige zinnen, los van de realiteit.
verkrachten: overmeesteren.
Van mijn enz.: door mijn snel wisselende gedachten.
dóór kunstigh bóóghen: door op een vaardige wijze de loftrompet te steken.
Haar kloecksinnich gheswets: haar van een kloeke geest getuigend gesnap.

G.A. Bredero, Griane

131

230

235

240

245

250

Toont in een nette schets229
De duechden en de gaven,
Die in hem zijn begraven.
Snachts als ick niet en rust,
Quelt my een lieve lust;
Maar ick moet mijn begheren,
Bedwinghen, en verheeren:235
GRYANE Keysers kindt! u hoocheyt die betaamt236
Te cieren 'tgróóts gemoet, met goddelycke schaamt.
U eerbaar voorhooft, en 't maachdelycke wesen,
Behóórt geen dingen meer als voor de schand te vresen.
Ghy zyt het voorbeeldt van het Vrouwelyck gheslacht;240
Wiens leven elck een juyst wel na te volghen tracht,
So ghy d'onkuysche lust durft sorgelóós gaan wagen,
U arm gemeent (misschien) sal't eeuwelyck beklagen.
Wel op myn hart; besluyt het best uyt dit geschil,244
Wat! waarschouw' ick om niet die't niet na volgen wil?245
'tIs beter dat een hóóp on-nut-volx ga verloren,
Dan een soo braven Prins! een Konings zoon geboren,
Die van GRYANE is onscheydelyck verkoren.248
Het kost dan wat het mach, myn wil sal zyn volbracht.
Ick gaap, ick snack, ick ióóck na die gewenschte nacht,250
Ick wensch dat hem de Heer geluckich wil geleyden,
Ick ga hem met gedult in onsen Hof verbeyden.
LERINDE

255

229
235
236
240
244
245
248
250
256
257

Ick bender met belaan:
Ach! wat heb ick gedaan?
Dat ick niet heb belet
Dit over-stout opset.256
Ick hebbe haar ghestijft met reden-loos an-raden,257

een nette schets: een duidelijke tekening.
verheeren: beheersen.
Gryane Keysers kindt enz.: zie Inl. blz. 35.
Ghy zyt enz.: zie Inl. blz. 36.
Wel op myn hart enz.: zie Inl. blz. 36.
waarschouw' ick enz.: waarschuw ik niet tevergeefs iemand die er geen gehoor aan geven
wil?
onscheydelyck: om niet van hem te scheiden.
ióóck: popel van begeerte.
Dit over-stout opset: dit hoogst vermetele plan.
reden-loos: zonder dat de rede meespreekt.

G.A. Bredero, Griane

132

260

265

270

275

280

258
259
260
263
264
268
269
270
271
274
275
281
282
284

Tot verderf van haar eer, door schandelycke daden:258
Wert eens zijn Majesteyt259
Myn ontrouw' aangeseyt,260
Hy doet my vangen snel, en rabraacken met schanden,
Ja vierendeelen wreet, tot pulver toe verbranden.
Eer zyn verwoetheyt wilt,263
Sou tam zyn en gestilt:264
Voorseker sou hy my in Oly sieden willen,
Of liet ten minsten my al levend' 'tvel afvillen,
Dat tot een afschrik hy voor 'tRaat-huys sou doen slaan,
Op dat elck souw uyt vrees met trouw, en voorsicht raan:268
Ach! waar ick stom geweest, of had icx my gelaten,269
So waar GRIANE noyt verraden door myn praten.270
So waar ick niet bedroeft, door sorgeloose daadt,271
Mijn wysheyd komt helas! (God betert) veel te laat.
Al wertmen in het Hof verheven hóógh in eeren,
'tValt met zyn meerder swaar en sorg'lyck te verkeeren.274
Wat kreuckt ghy slappe Vrouw, het is nu al geschiet,275
Sy kan, sy mach, noch wil het weder-roepen niet,
So haast de woorden ons zyn uyt de mondt gevlogen,
Is 'tweder-keeren, laas! heel buyten ons vermogen.
GRIANE 'tis u best, gebruyckt u ionge ieuchdt,
Siet hier de schoonste tijdt, die g'immer wenschen meucht.
De Deecken vande Nacht heeft al de lucht betrócken,281
Om dat u voorslagh souw te beter u gelócken:282
De gróóte Keyser slaapt nu by de Keyserin,
En u Staat-dochters al, ia 'tgantsche Hofgesin.284

Tot verderf: tot ondergang; schandelycke: schande brengende.
Wert: zou worden.
Myn ontrouw': n.l. ten opzichte van de haar opgelegde taak.
zyn verwoetheyt wilt: zijn teugelloze woede; deze eigenschap zou de keizer zelf zich zeker
niet toedichten.
tam: gekalmeerd.
voorsicht: wijsheid nl. het aspect dat op de toekomst gericht is.
of had icx my gelaten: of had ik geveinsd het te zijn.
So waar Griane noyt verraden: dan zou Griane nooit in het ongeluk gestort zijn.
bedroeft: bekommerd.
swaar en sorg'lyck: bezwaarlijk en gevaarlijk.
kreuckt: zwicht; slappe Vrouw: zwakke vrouw.
al de lucht: de gehele lucht.
Om dat: opdat; u voorslagh: uw voornemen.
u Staat-dochters al: al uw gezelschapsdames; Hofgesin: allen die tot het hof behoren.
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285

290

295

De Maan, haar gaat om u in duyster-wolck bewarren,285
Sy sendt u lief het licht der tintellende Starren.
Het Pluym-Gedierte droomt, nu weydt sich 'tschuwe Vee,287
Hóórt deynings plassen zoet, nabootsende de Zee.288
De vruchtbaar Aarde ruwt, 'tschynt dat de Winden slapen,289
De nacht die is de Mensch tot een verpóós geschapen,290
De helft vande tyt, van't Menschelyck geslacht,291
Wert met de dóóde slaap vergetel door-gebracht.292
Het is gants kalm en stil, het weder leydt en luystert,293
De daaghsche Arrebeydt die sit nu vast gekluystert.
Myn Vrouw die sandt my hier, te houden stil de wacht.295
FLORENDUS, 'tschyndt dat ghy dees hooge gunst veracht.
Wat schurende gekraack vervult myn open óóren?297
Hier komt GRIANE, siet! van achter d'Hage dóóren.
GRIANE
LERINDE

300

my bedroeft,
Dat hy so lang vertoeft.
Ick duchte dat KARDIN zyn last niet wel voldaan // heeft,301
Of dat FLORENDUS dat niet recht van hem verstaan // heeft.302
LERINDE

305

285
287
288
289
290
291
292
293
295
297
301
302
303
305
308

Myn Broeder heeft te recht,303
Den GRIEKSCHE PRINS gesegt:
Dat hy nu sonder schromen,305
Alhier by u sou komen.
Misschien hy yemant hier geworden is gewaar,
En gaat nu uyt zyn wech om te bedrieghen haar.308

haar ... bewarren: zich verbergen.
Pluym-Gedierte: de vogels; 'tschuwe Vee: het schuwe wild.
deynings plassen zoet: het zachte kabbelen van de deining.
ruwt: rust.
verpóós: verademing.
Menschelyck geslacht: mensdom.
de dóóde slaap: de slaap die op de dood gelijkt; vergetel: in vergetelheid.
het weder: de atmosfeer.
sandt: zond.
myn open óóren: mijn waakzame oren.
niet wel voldaan heeft: niet goed volbracht heeft.
recht: op de juiste wijze; verstaan: begrepen.
te recht: zoals het moet.
sonder schromen: zonder bevreesd te zijn.
haar: hen, dit meerv. wijst terug naar yemant.
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GRIANE

310

315

320

325

309
310
312
313
314
316
317
318
319
320
323
326
327

328

Mijn harte sorcht met anghst, en t'hóópt met gróót verlanghen,309
Ick vreese dat mijn lief mach yewers zyn ghevanghen:310
Want so de ruyter-wacht hem te ghemoete komt,
En sien hem so ghedeckt ghewapent en vermomt,312
Veel-licht sy souden met haar vryheyt hem aantasten:313
Dat hy onwaardelyck souw nemen van die gasten.314
Of moghelyck hy heeft met yemand een ghevecht,
En wert nu met ghewelt ghedronghen voor het recht,316
My souw de waarheyt wel hier lusten van te weten:317
Of souw myn liefste my, al willens wel vergheten,318
Nu hy myn slechtheyt siet en stelt my so te luer?319
Het quaatste komt helas! de zeer bedroefde vuer.320
De gróótste minne is omcinghelt staach met vreesen,
Alwaar dat liefde is daar moet oock sorghe wesen.
Myn lief is (sorch ick) ghelóópen inde wal,323
En is (dat God verhoed,) ghestorven vande val.
Ist dat myn lieve lief zijn gheest daar heeft ghegheven,
Ick sal hem volghen strax, en enden haast myn leven.326
Hoe schermutst my vernuft! min sinnen zyn niet stil,327
'tVeranderlycke hart en weet niet wat het wil.328

sorcht: is bezorgd.
yewers: ergens.
ghedeckt: zich verbergend.
Veel-licht: misschien; met haar vryheyt: in hun vrijheid nl. in de vervulling van hun opdracht
d.i. de bewaking van het paleis.
Dat hy enz.: dat hij als smadelijk zou ervaren van die kerels.
met ghewelt: met kracht; ghedronghen voor het recht: voor de rechtbank gesleept.
my zou ... lusten: ik zou graag willen.
al willens: geheel opzettelijk.
myn slechtheyt: mijn afdalen tot de daden van de gewone mensen, een gedrag dus als van
iemand die niet handelt in overeenstemming met haar hoge positie.
Het quaatste enz.: het allerslechtste komt iemand die erg bedroefd is, voor de geest.
sorch ick: vrees ik; wal: gracht.
strax: dadelijk; haast: weldra.
Hoe schermutst my vernuft: hoe schermutselen mijn redelijke vermogens in mij*. Deze
hadden in de harde strydt (vs. 110) verloren en trachten nu het terrein terug te winnen; min
sinnen enz.: mijn (inwendige) zinnen zijn in beroering: herinneringsbeelden duiken op, de
fantasie produceert op haar eigen manier voorstellingen; de inwendige zinnen zijn de gemene
zin (= coördinator van de boodschappen van de zintuigen), de fantasie, het verstand en de
herinnering.
'tVeranderlycke hart: het hart werd beschouwd als zetel van de emoties; bedoeld kan hier
zijn: a. het veranderlijke hart (in het algemeen), of b. het veranderlijke hart van mij. In elk
geval drijven de emoties haar her en der.
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330

'tUytstellen van mijn lust verdrucken myn ghedachten:329
Ach mijn LERINDE! hoe verdrietich valt het wachten?
LERINDE

Ay sus, Mevrouwe sus, ick bid u dat ghy swyght,331
Op dat u Vader niet, door Spien, de wete kryght.332
Ghy moet de lust uws juechds besnoeyen en besturen.333
FLORENDUS

en FRENEFLORENDUS EN FRENE: BIJ VS. 334 BEGINT HET VIERDE TONEEL

VAN HET EERSTE BEDRIJF.

335

Komt FRENE, treedt doch an, siet hier de hóóge muren,
Myn oude vrunt, myn Heer, myn heymelycke raat!335
Ick vind de middel om te overkomen quaat.336
LERINDE

Mevrouw ick eysch tot Mie van u een lieve soen,337
GRIANE
LERINDE

wat is dit voor een manier van doen?

FLORENDUS

Myn lief! myn al! myn eer!339
GRIANE

och valt niet, och myn Heer!

329

331
332
333
335
336
337
339

mijn lust: mijn sex-verlangens; verdrucken: verstikken. Haar onbevredigd blijven is zo sterk,
dat dit haar verbeelding belet haar gedachten in ‘beelden’ om te zetten. Bredero gebruikte
vaker een meervoudige persoonsvorm bij een enkelvoudig onderwerp.
sus: stil.
Spien: spionnen; de wete kryght: verwittigd wordt.
Ghy moet enz.: zie Inl. blz. 39.
myn heymelycke raat: mijn geheime raadsman.
Ick vind enz.: de wijze om er over te komen lijkt mij moeilijk.
Mie: (bode) loon.
myn eer: een bewijs hoe hoog Florendus Griane stelt: zij is gelijkwaardig aan zijn eer.
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*
FLORENDUS

340

345

350

Mevrouwe u ghebot my herwaarts heeft ghejaacht,340
Ghebiet, en leeft met my na dat u goetheyt haacht:341
Siet hier u onderdaan, die noyt aan u verdiende
Het minste van u jonst, die 't leven ghy verlienden.343
Nadien dan dat ghy hebt beschermt myn ionghe lyf,344
Vergunt my o myn Vrouw! dat ick vóórts uwe blyff,
Myn leven (ick voorwaar) in geener wys begheeren346
Als om u dienst te doen, te minnen, en te eeren;
Want sonder uwe gunst, de wreede dóót souw myn
Veel aanghenamer als het soete leven zyn.
GRIANE
FLORENDUS

liefsten vrundt, seght: hoe? wanneer, en waar
Heeft d'oorspronck vande min in u verspreydet haar?
FLORENDUS

355

360

*
340
341
343
344
346
352
356
357
359

Infante, als ick noch was in myns Vaders palen,352
Daarmen my aldereerst van u quam te verhalen,
En onder ander wert u schoonheyt my vertelt,
Waar op ick o myn Vrouw! heb stracx myn hart ghestelt.
Het welck Princesse lief! knaphandich knielde neyghend,356
En heeft u door de hoop, zyn selven toegheeyghendt.357
Den aanwasch was so gróót van myn begonnen Min,
Dat ick, niet meer myns selfs, maar u vry eyghen bin.359
Ick voel in my (t'is waar) nu anders gantsch gheen leven,

343 die 't leven volgens D; in A diet 't leven
Meurouwe u ghebot enz.: zie Inl. blz. 43. de terminologie in deze passus (vs. 340-362) is
geheel gebaseerd op de hoge hiërarchische plaats die Florendus aan Griane toekent.
leeft met my enz.: handel met mij zoals u het naar eer en deugd behaagt.
Het minste van u jonst: het geringste van uw genadige genegenheid; die 't leven ghy
verlienden: aan wie gij het leven hebt gegeven, nl. door hem liefde te betuigen.
Nadien dan dat: daar gij immers; lyf: leven.
Myn leven enz.: mijn leven wens ik toch alleen te bezitten; (ick voorwaar): de combinatie
van deze woorden door de haakjes geeft emfatische kracht aan ick.
Infante: zie Inl. blz. 43; in mijns Vaders palen: binnen de grenzen van mijn vaders rijk.
knaphandich: dadelijk.
heeft ... zyn selven toegheeyghendt: heeft zichzelf overgeleverd.
Dat ick enz.: dat ik niet meer mijzelf, maar u geheel toebehoor.
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Als dat tot uwen dienst, noch is in my ghebleven.
Zo verr' het u behaaght myn hoogh-gheboren Vrouw.
GRIANE

365

Ick belooft u, o myn lief! in als te zyn ghetrouw,363
Ick wil dat ghy myn Man, myn Prins, en Heere zyt,
En daar voor houd'ick u.365
FLORENDUS

Myn ziel is so verblyt!
So dat sy twijffelt, oft oock mog'lijck kan geschieden:
GRIANE

Myn hartje gheeft hem op, en onder u ghebieden,367
FLORENDUS

370

Ick bid u o myn Vrouw! myn tróóst, en al myn goet,368
Dat ghy myn blyde ziel so veel ten goeden doet:369
Dat ick tot onderpant, en borrich-tocht mach houwen,
U vriendelijckste jonst, op dat ick my vertrouwen,371
Laet my uyt vruntschap toe, lief dat ick u eens kus?
GRIANE

Staet stil, myn Heer! staet stil, myn Heer hoe stady dus?373
Laat staan myn hart, ick mach dat kussen doch niet velen.374
FLORENDUS

375

363
365
367
368
369
371
373
374
375

En belchts u niet, myn Siel! k'moet noch een kusje stelen.375

in als: in alle opzichten.
daar voor houd'ick u: als zodanig beschouw ik u.
gheeft hem op: geeft zich over.
myn tróóst: zie Inl. blz. 44.
myn blyde ziel: mijn gelukkige ziel; ten goeden: ten nutte.
vriendelijckste: innigste; op dat ick my vertrouwen: waarop ik mijn vertrouwen vestig.
staet stil: houd op, ga niet verder op deze weg; hoe stady dus: hoe treedt gij zo op?
Laat staan enz.: ongeacht wat mijn hart zou willen, kan ik dat kussen toch niet dulden.
En belchts u niet: wees er niet boos om.
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GRIANE

Schaamt u FLORENDUS, ach! LERINDE ist die't siet.
FLORENDUS

'tIs al verloren tróóst, ick ben myn selven niet.377
binnen.

FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS. 378 BEGINT HET VIJFDE TONEEL VAN HET EERSTE BEDRIJF.

380

385

390

395

377
378
380
386
387
388
390
392
399

ER MOET TUSSEN DIT TONEEL EN HET VORIGE ENIGE TIJD ZIJN VERLOPEN, WAARIN
GEBEURD IS WAT FLORENDUS NU MEEDEELT.
Myn Vrouw! myn Echtghemaal,378
Anhoort dan myn verhaal?
Soo'ck inde Sale tradt,380
Alwaar de Keyser sadt,
Ick vant hem na myn wensche,
Ghescheyde vande mensche:
Ick sprack, myn óóm, myn Heer!
Ghy hebt ons alsoo seer
Door duecht, die ghy ons jonden,386
Verstrickt en vast verbonden387
Dat ick my nu bevijn388
In als verplicht te zyn.
Op dat dees jonst vermeere;390
So bid ick u, myn Heere!
Opperst, en grootste Prins!392
En weygert my gheensins
Een dingh, dat ick so stille,
Langh berghde in myn wille
Dat is, Heer! dat ick wouw,
GRYANE tot een Vrouw
Van uwe hóógheyt vragen,
Dees sake quam myn jaghen399

't Is al enz.: zie Inl. blz. 44.
Myn Vrouw enz.: zie Inl. blz. 45.
Soo: toen.
duecht: genadige gezindheid.
Verstrickt: gevangen.
bevijn: bevind.
Op dat enz.: opdat uw genegenheid nog groter moge worden; zie vs. 386.
Prins: vorst.
quam myn jaghen: heeft mij gedreven.
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400

405

410

415

420

425

430

404
405
413
419
420
422
423
427
431

Al uyt ons machtich Hof,
Met Vaderlijck verlof
Hoewel vercreghen swaarlijck,
Den tocht die was ghevaarlijck,
Hy steldent voorts an my,404
Myn Heer! Ick love dy405
Gaat ghyse my verlienen,
Ick sal u eewich dienen;
Ghy sult my wel bereyt, in alle dinghen sien
Waar in dat u ghelieft, myn swackheyt te ghebien,
U Vader sprack, myn Neve!
So waarlijck, als ick leve,
Het gheen daar ghy om bidt,
Is al uyt myn besidt,413
'k Hebse belooft te gheven
TARISIUS verheven,
Neef vande Keyserin,
Dus stelt dit uyt u sin:
Want ick alhier verbeyde,
Ghesanten met bescheyde,419
Op dat ick met haar, magh420
Besluyten den trouw-dagh.
Om een van myne stede,422
Wil ick niet overtreden423
Myn Keyserlycke wóórdt,
Maar een dingh segh ick hóórt!
Ick sweert u by myn Króóne,
Dat tot behoude soone427
Ick liever hadde u,
Als hem; te laat ist nu.
Dus bid ick u dat ghy,
Hier in onschuldicht my.431

Hy steldent enz.: hij droeg het mij ter beslissing op.
Ick love dy: ik beloof u.
Is al uyt enz.: is geheel buiten mijn vermogen.
met bescheyde: met bericht.
met haar: met hen.
Om een enz.: ook al koste het mij een stad.
overtreden: te kort doen aan.
behoude soone: behuwdzoon, schoonzoon.
onschuldicht my: het mij niet kwalijk neemt.
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435

440

445

450

455

*
432

439
441
445
446
448
450
451
452
456
457

*
Myn tongh besturf, ach lief! ick konde gantsch niet spreken,432
Vermidts ick schielijck sach, myn soetste hoop af breken.
Op 't lest ick sprack voor 't slot,
Dat en believe Godt
Nu, nochte nimmermeere,
Dat een soo grooten Heere,
Als ghy Heer Keyser zyt,
Door gunsten of door spijt439
U Vorstelijck toesegghen,
Souwt valschen of ontlegghen.441
Insonderheyt om myn,
Ick wil te vreden zyn,
En sal daaromme niet,
Nalaten u ghebiedt,445
't Sy binnen uwe Rijck, of buyten u ghewoude,446
Ghy moocht my allesins voor uwen dienaar houde.
Derwijl ick met ghemack,448
Dus met de Keyser sprack,
De Ridders van der óórden,450
Die vielen in myn wóórden,451
Ick gingh doe vóórt te huys,452
Met 't alderswaarste Kruys,
So dat het weynich schorten,
Dat ick niet neder storten,
't Rouwde my met gheween,456
En sprack met bangh ghesteen:457
Arme FLORENDUS, Ach! die 't leven ghy behielt,

439 Door volgens D; in A door - 453 't alderswaarste in A 't alderswaartste in B en D 't
alderswaerste
Myn tongh enz.: vrees en verdriet gaan samen met dezelfde fysiologische verschijnselen; ze
verzwakken het hart, de natuur trekt van de periferie bloed en spiritus aan. Daardoor gaat
het hart kloppen en slaan, wat tot gevolg heeft dat de tong zijn dienst weigert.
Door gunsten enz.: doordat u gunsten wilt verlenen of iemand wilt benadelen.
Souwt valschen enz.: zou schenden of van u afschuiven.
Nalaten u ghehiedt: afbreuk doen aan uw gezag.
ghewoude: rechtsgebied.
met ghemack: rustig.
De Ridders van der óórden: de orderidders.
Die vielen enz.: die onderbraken mij.
vóórt: vervolgens.
'tRouwde my met gheween: het bedroefde mij tot schreiens toe.
met bangh ghesteen: met benauwd gekerm.
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460

465

470

475

480

459
460
461
464
466
467
469
472
474

475
476
477
478
480
482

In plaats van wederlóón, u strenghelijck ontsielt:459
TARISI had ick dit u connen toevertrouwen?460
Ick had u met ghevaar van 't prijckel niet behouwen.461
Maar my, die u het swaart heb vande keel ghenomen,
Die doet ghy felder staal nu in zyn harte komen.
O snóóde mensch! is dit van danckbaarheyt de vrucht,464
Dat ghy myn nu beróóft myn eeuwighe toevlucht?
Wat mocht myn yver sot, so rueckelóós gaan sparen,466
Die nu zyn tijdt verlanght door 't korten van mijn Jaren?467
Met een so wreeden doot, als d'alderquaatste menschen,
Haar vyanden tot straf, wraackgierich kunnen wenschen.469
TARISIUS, ick sweert! ghy krijght oock nimmer niet,
So veel vruechts, van myn lief, als ick nu ly verdriet.
Om dat ghy my onthouwt GRYANE, 't onrechtvaardigh:472
Ghy hebtse noyt verdient, ghy zijtse oock niet waardigh.
Ick doole in myn klacht,474
Ick vil staach in onmacht,475
Myn verruw' stracx verblieckte,476
De pijn die trock tot sieckte,477
Ick raasde in myn nóódt,478
Tot dat ghy uyt de doodt
My vrijde, en van rouwe;480
Hebt danck, o schoon Jonckvrouwe!
Hoe wel u moeder dus482
Begunst TARISIUS,

u strenghelijck ontsielt: ontneemt u op wrede wijze de ziel.
Tarisi had ick enz.: Tarisius, had ik dat van u mogen verwachten.
met ghevaar van 't prijckel: met de kans van gevaar te lopen.
snóóde: boosaardige.
rueckelóós: zonder rekening met de toekomst te houden.
zyn tijdt verlanght: zijn levenstijd verlengt; Die nu enz. (vs. 467-469): lijd. v.w. bij sparen.
wraackgierich: wraakzuchtig.
't = te: zeer.
Ick doole enz.: ik raak verward in mijn geklaag; deze claus slaat op de voorgaande verzen
(vs. 458-473), Florendus bezint zich: dergelijke niet van grootheid getuigende gedachten
zijn hem onwaardig, hij gaat nu door met een beschrijving van zijn situatie.
staach: voortdurend.
Myn verruw' enz.: ik verschoot terstond van kleur.
De pijn enz.: de pijn maakte mij ziek.
Ick raasde enz.: ik werd gek in mijn ellende.
vrijde: verloste.
dus: dermate.
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485

Want s'heeft met klachten heden,
De Keyser heel verbeden:485
Al heeft sy 'tloos beschickt,486
De hoop my wat verquickt,
Sy sal u niet uyt setten,488
Als ghy 't maar wilt beletten.
GRIANE

490

495

500

Den Keyser heeft met reden,490
Mevrouw ghestelt te vreden,
Maar sy heeft gróót onrecht,
Dat sy een Man ten echt
My voordert gants onbillich,494
Daar ick niet in bewilligh
Noch nu noch nimmer kan,
Daarom myn lieve man;
So bid ick, wilt versieren:498
In eenigher manieren,
De middelen waar by
Ick veylich my bevry.
FLORENDUS

505

485
486
488
490
494
498
505
507
509

Het beste o myn Vrouw! dat ick hier kan besluyten,
Daar ons int alderminst verhind'ring sal uytspruyten,
Dat is: dat ghy, met my, (soot u ghelieft) vertreckt
Op 't alrespoedichst, en so listich, so bedeckt,505
Dat ons de Keyser niet sal moghen achterhalen,
Voor dat wy zyn bevrydt in myn Heer Vaders palen,507
Alwaar de myne u met eer, in elcken stadt
Ontfanghen sullen, Lief! als ick u hóócheydt schat.509

De Keyser enz.: de keizer geheel overreed.
Al heeft sy enz.: al heeft zij het slim geregeld.
uyt setten: uithuwen.
met reden: terecht.
voordert: eist; gants onbillich: geheel in strijd met wat redelijk is.
versieren: bedenken.
bedeckt: heimelijk.
in myn Heer Vaders palen: binnen de grenzen van het rijk van mijn heer vader.
als ick u hóócheydt schat: (met evenveel eer) ... als ik uw hoogheid van geest waardig acht.
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GRIANE

510

515

520

Ick ducht voor qualyckvaart in dese sware saken.510
Maar na dat ick my gants, den uwen heb ghaan maken,
Sy vindent goet of quaat,512
Ick volch uwen raadt,
k'Heb liever my met u in hasaard te begheven514
Dan met bedwanghe hier by TARISIUS te leven.515
Die int minst of gheheel516
In my sal kryghen deel.
Daarom versiet u lief, van 't gheen de noot vereyscht,518
Ick bid u ernstlyck, niet sonder my en reyst,519
Die, wan het u behaacht, ghy stracx bereydt sult vinden.520
FLORENDUS

525

530

510
512
514
515
516
518
519
520
523
525
526
529
530
532
533
534

Myn hartsen lief! myn hoop! myn bruydt! en myn beminde!
Laad al de zorch op my, binnen drie daghen tydt
Ghy werde sult ontwaar, myns overgrooten vlyt.523
k'Sal by de Keyser gaan,
En doen hem licht verstaan:525
Door een ghemaackte brieve,526
Dat het hem doch ghelieve,
My opte houden niet,
Want Vader my ontbiet;529
En dat ick hebbe vast oock by my voorghenomen,530
Als een goetwilligh kint zyn wille na te komen.
Ick sal myn hofghesin,532
Gaan senden strax voorhin,533
En houden tot gheley thien Ridders uytgelesen.534

qualyckvaart: tegenspoed.
Sy: men, of alleen Grianes ouders.
in hasaard: in gevaren, in risico.
met bedwanghe: gedwongen.
int minst of gheheel: in 't geheel niet.
versiet u: voorzie u.
ernstlyck: met aandrang.
wan: wanneer; stracx: terstond.
Ghy werde sult ontwaar: zult gij gewaar worden.
En doen enz.: en hem gemakkelijk aan het verstand brengen.
ghemaackte: gefingeerde.
my ontbiet: gelast mij te komen.
vast oock: onwrikbaar, voor zeker.
hofghesin: gevolg.
voorhin: vooruit.
thien Ridders uytghelesen: tien uitgezochte ridders.
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GRIANE

535

Myn Heer FLORENDUS! doet soot u best dunckt te wesen.
En komt niet meer des nachts (dat bid ick) hier ontrent,
Door FRENE uwen neef doch vaack my tydingh sendt.
Lief, siet, de dageraat vertóónt haar roode kaken,
Vertreckt myn tróóst! eer wy in een schandaal gheraken.
FLORENDUS

540

Vaart wel myn vrouw,
GRIANE

Ach, myn beminde!
LERINDE

Myn Heer ick houw,542
FLORENDUS

Vaart wel myn Vrouw,
GRIANE

545

Ghedenckt u trouw:
Sus sus Lerinde
FLORENDUS

Vaart wel myn Vrouw,
GRIANE

Ach myn beminde,
FLORENDUS

Ick salt wel vinden.

542

ick houw: Lerinde wil iets in 't midden brengen; vlak daarop legt Griane haar het zwijgen
op (vs. 545). Daar dit gebeurt na Grianes woorden Ghedenckt u trouw, zou men kunnen
gissen dat Lerinde ook zo iets tegen Florendus heeft willen zeggen: ik houd u aan uw belofte.
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*

550

555

560

*

De KEYSER in zyn grootste waardicheyt sittende,- spreeckt teghen zyn ommestanders.
Den opper-hemel Godt die heeft my buyten waarden549
Gheseghent, en ghesalft, tot KEYSER, en tot dwangh550
Van 't tóómeloose volck, dat ick van hem ontfangh;551
T'welck my nu eert, en bidt, voor eenen God der aarden:
Ick ben der kleynen tróóst, der gróótsche, gróóte schrick,553
Den blixem, het ontsach, dat niemant darf bekrachten,554
Ick vel der batschen moedt alleen met myn ghedachten!555
Haar opset tuymelt stracx, wan ick my maar verschick,556
De Koningh schudt en beeft int Gout-ryck ORYENTEN557
Al cidderent trilt van vrees den wrevelighe TARTH,558
Het schuym-bruyst balt uyt angst den Krych-gewende PARTH,559
De heele werelt beeft, slechts voor myn dreyghementen,560
Het swicht al voor myn naam, al wat de aard betreedt,561
Gants PARSEN, MEDEN suft: ick sweeten doe en schurcken562
De SARASIJNEN fel, oock die halstarcke TURCKEN.563

561 al wat volgens B en D; in A al waat
- De Keyser: bij vs. 549 begint het zesde toneel van het eerste bedrijf, zie voor deze scène Inl.
blz. 14-17.
waardicheyt: dit begrip heeft velerlei facetten: hoogheid in hiërarchisch opzicht, bezit van
de vier cardinale deugden fortitudo, prudentia, justitia, temperantia met nadruk op justitia,
met daarbij nog magnanimitas, magnificentia (= grote staat) en liberalitas (= vrijgevigheid).
549 opper-hemel Godt: moet wel als samenstelling opgevat worden, of opper-hemel als bijv.
nw.; buyten waarden: buiten mijn verdienste.
550 tot dwangh: tot het in toom houden.
551 't tóómeloose volck: het volk dat zich niet laat leiden door de rede.
553 der gróótsche: van hen die hoogmoedig zijn.
554 het ontsach: het prestige; bekrachten: overweldigen.
555 Ick vel der batschen moedt: ik maak het gemoed van de trotsen krachteloos.
556 wan ick enz.: als ik maar ga verzitten.
557 schudt: rilt.
558 den wrevelighe Tarth: de overmoedige Tartaar.
559 Het schuym-bruyst: de grote bobbels van het schuim; deze zijn uiting van hevige woede, die
noodzakelijk geacht werd voor de strijd; balt: klontert, verdicht zich (evenals sneeuw bij het
lopen onder de schoenen); Krych-gewende: oorlogszuchtige.
560 slechts: alleen al.
561 Het swicht al: alles zwicht voor.
562 Gants Parsen, Meden suft: geheel Perzië en Medië is verslagen; schurcken: ineenkrimpen.
563 halstarcke: eigenzinnige.
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565

570

575

580

585

564
565
568
569
571
575
576
578
580
581
583
584
585
586
587

Ja d'onmenschlycke SWART, die witte menschen eet.564
De Heydensche SOLDAAN van trotsche BABILONIEN565
Vlucht met zyn banghe vloot, des nachts voor myn ghewelt.
GAMESIO zyn zoon bleef inde slach ghevelt,
Door de strydtbaren Prins van 't griecksche MACEDONIEN.568
Des weet ick danck (naest God!) u yverighe vlydt569
Moedighe Vorsten, en ghy Prinsen, myn Baroenen,
Een yeghelyck soeck hem by Gode te versoenen,571
Die selven voor ons street, hi d'onverwachte strydt.
Ghy Heeren het dunckt my een al te groote schanden;
Dat ick u dapperheyt souw laten onbelóónt,
Voornaamlyck, die ghy hebt in dees uytval vertoont,575
Door liefd' des Vaderlandts, en u daat-rycke-handen,576
Myn gunst sal u, u loon int heymelyck toesturen,
Ghy helden! 't lust my meer met vruntschap te ghebien,578
En liever my bemindt, dan seer ghevreest te sien.
'tWel willen van het volck, zyn 's Prinschen beste muren.580
Den wreeden dwingeland die t'ryck te hert verheert,581
Door een te strenge straf, doet hem van yeder haten,
En maackt sich so benydt by eyghen ondersaten;583
Dat vaak hy wert vermóórt, veriaacht, of gants onteert.584
Die niet te forts, noch slap zyn landen gaat bestieren,585
Maar maticht met verstant zyn ongebonden wil:586
Die heerscht oprecht, en goet, in aller huesheyt stil.587

d'onmenschlycke Swart: de gruwelijke zwarte.
Soldaan: sultan.
strydtbaren: krijgshaftige.
yverighe vlydt: vurige strijdlust.
Een yeghelyck enz.: een ieder trachte Gods gunst te verwerven.
uytval: oorlogshandeling.
u daat-rycke-handen: uw handen die krachtige daden verricht hebben.
met vruntschap: met goedgunstige gezindheid.
'tWel willen van het volck: de genegenheid van het volk.
te hert verheert: zeer krachtig onder druk zet.
benydt: verafschuwd.
gants onteert: geheel van zijn eer beroofd; verlies van eer d.w.z. niet langer centrum zijn
van het eerbetoon volgens de moraalcode van de aristocratie ging dood en verjaging te boven.
forts: gewelddadig.
Maar maticht enz.: maar matigt door de toom van de rede zijn vrije wil.
oprecht: in overeenstemming met zijn eer; goet: zoals de gerechtigheid vereist; in aller
huesheyt stil: zonder ophef, zoals overeenstemt met de plichten van de aristocraat.

G.A. Bredero, Griane

147

590

Is sulcke Prinsche dan niet God'lyck van manieren?588
Hartoghen wyt vermaart, myn potentaten al,589
En ghy Groot-vorsten hooch, hoort edele Lants-heeren:
Versoeckt wat u ghelieft, is reed'lyck u begheeren591
De KEYSER sidt alhier, daar hy u hooren sal.592
FLORENDUS

595

So haast ick FRENE had myn luck, en wil vertelt,593
Heeft hy met voorsicht gauw 't slecht volck voor uyt bestelt.594
Voorts heeft hy wysselyck tot ons geley behouwen595
Thien Ridders, seer beroemt, daar ick my in vertrouwe.596

Knielt.

600

605

588
589
591
592
593
594

595
596
599
600
604
606
608

Opper-voochd, groot van faam, die hier ter werelt meest
Van alle volck'ren wert gheacht, en seer ghevreest,
U huesheyt na ghewoont, en u lofwaarde zeden,599
Verhóóre met ghedult myn hertelycke bede:600
D'oorzaak (Heer KEYSER Oom) dat ick voor u verschyn:
Is, dat ick u Majesteyt bidt te bewillighe myn
Naar huys keerende reys: want siet! ick heb onfanghen
Myn Heer Vaders ghebodt, met brieve van belanghen,604
Op dat ick zyn bevel moetwilligh niet weer streef,
Noch tot zyn tooren heet gheen oorzaack hem en geef.606
So bid ick u dat ghy
Vergunt, dat ick heen ty:608
U sweerende by eede,

Is sulcke Prinsche enz.: is zulk een vorst dan niet van goddelijke aard?
myn potentaten al: al mijn machthebbers.
Hartoghen ... Lants-heeren: de keizer spreekt als eens de keizer van het Duitse Rijk.
reed'lyck: in overeenstemming met de eisen van de rede.
hooren: aanhoren.
wil: begeerte.
met voorsicht gauw: met schrandere wijsheid (het aspect hiervan dat oog heeft op de
toekomstige gebeurtenissen); 't slecht volck: de gewone soldaten; voor uyt bestelt: vooruit
gezonden.
wysselyck: verstandig.
daar ick my in vertrouwe: in wie ik vertrouwen stel.
U huesheyt enz.: onderwerp van verhoore (vs. 600); uw welwillende habitus en uw lofwaardige
deugd.
hertelycke: oprechte.
met brieve van belanghen: door middel van een belangrijke brief.
zyn tooren heet: zijn ziedende woede.
dat ick heen ty: dat ik wegtrek.
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610

Dat in wat land of stede,
Of in wat plaats het sy,
Ghy vinden sult an my
Een trouwe bond-genoot, en eyghen onderdaan,613
Die anders niet en wenscht als u ten dienst te staan.
KEYSER

615

620

Myn Neef, ick danck u seer, met alle myn gemoet,
Voor d'eer die ghy myn landt door u versoecken doet.616
Nadient u heeft ghelieft u kloeckheyt hier te toonen,617
Wensch ick ghelegentheyt u diensten te beloonen,
So ick u nut kan zyn met myn persoon of macht,
Begheert, en ghy sult sien hoe ick u daden acht.
FLORENDUS

Myn Heer! ick wensch my God so veel ionst te verlienen;621
Dat ick het goed onthaal, met diensten mach verdienen:622
Den Hoochste spaar myn Oom de KEYSER langh ghesondt,
KEYSER

Oorlof op u versoeck wert u myn Neef ghejondt,624
FLORENDUS

625

630

613
616
617
621
622
624
629
630

Ick sal u voor het laatst een Afscheyd-kus vereeren,
God hoed de Keyser steets: vaart wel ghy ed'le Heeren.
Wel KANIAM Keysers soon, myn harts-vrund sydy daar?
Ick wensch dat u de Heer in eeuwicheyd bewaar.
'kMoet nóódigh op de reys, myn Vader ten believe,629
Die ylens my ontbied, met treffelycke brieven.630

eyghen onderdaan: geheel u toebehorende onderdaan.
versoecken: bezoek.
Nadient: aangezien het.
ick wensch enz.: ik wens dat God mij zoveel genade verleent.
het goed onthaal: de goede ontvangst, nl. naar aanleiding van vs. 615-620.
Oorlof ... wert u ... ghejondt: afscheid wordt u toegestaan.
nóódigh: noodzakelijk.
met treffelycke brieven: met dwingende brieven.
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KANIAM

FLORENDUS vrundt, hoe dus! gants schielyck op de vaart?631
Waarlyck in dese tocht so vindt ick my beswaart,632
Myn Neve wilt een Jaar noch in ons Hof verblyven?
FLORENDUS

Ick magh niet, o myn Neef! siet hier myn Vaders schryven?634
KANIAM

635

U af-zyn my verdriet, veel meerder als ghy waant,
Verbeydt om mynent wil ten minsten maar een maant?
FLORENDUS

Ick moet Heer KANIAM Neef nu daadelyck vertrecken,
Of 'ksouw myn Vader haast tot gramschap fel verwecken.638
KANIAM

640

Ick bid u dat ghy maar drie dagen hier vertoeft,
So niet, ghy laat myn ziel weemoedigh en bedroeft?640
FLORENDUS

Wel aan, Bloet-maagh, en vrundt, ghy zyt my dat wel waardig,
Hoe wel ick andersints tot reysen was al vaardigh
Doch ick moet Neve gaan, op dat ick ordre stel,
Naar noene spreecken wy den ander (hoop ick) wel.644
binnen.

KANIAM

645

631
632
634
638
640
644
646

Weet myn Heer Vader dat myn Moeders Bloed-verwanten
Hier zyn seer dichte by, in groot achtbaar aansien646

gants schielyck op de vaart: heel snel op reis.
so vindt ick my beswaart: heb ik bezwaren.
Ick magh niet: het is mij onmogelijk.
haast: weldra.
weemoedigh: troosteloos.
Naar noene: na twaalven.
in groot achtbaar aansien: die door hun gedrag in hoge mate eerbewijzen verdienen.

G.A. Bredero, Griane

150
Met uytgesocht gevolgh van brave Edel-lien?647
Den Hartogh van GRAMAY is 'thóóft van de Gesanten.
KEYSER

650

655

660

665

647
649
650
651
653
654
655
656
657
659
660
662
663
665
666
667

Laat die Bolwercken stracx met grof Geschut beplanten,649
Bevels-Lien! schickt int kort de Ridders int Geweer,650
Op dat haar inkoomst ick vercier met meerder Eer.651
Stelt Eeren-boogen hoogh op d'ansienlyckste kanten,
Doet Ruymen en versien het Marmer-steen Palleys,653
Bescheert de Zalen wyd met blinckend Goude-Laken.654
De Koetse van Yvoor doet op het sachtst toemaken.655
Het Marckt-veld beset met Krijchslien na den eysch.656
Treckt ghy'er int gemoet, om eerlyck in te halen.657
TARISI en KANIAM geleytse over straat,
Tot in het Konings huys, tot in myn vollen raad,659
Daar 'tCiersel van myn Hof zyn Heeren, en Vassalen.660
KARDIN, myn goede knecht, Bootschapt de Keyserin:
Dat sy haar Joff'ren al opsichtich rijck doet toyen,662
Met Vylsel van Fijn-Goudt laat al 'tplaveytsel stroyen.663
Seght dat sy die ontfangt, so lief als ick haar bin.
Om 'tmal-nieuws-gierich volck gants uyt de wegh te bannen,665
Op lyf-straf ick verbie, de gantsche Burgery,666
Het wild' en woest geiagh te schaffen an een zy.667

brave Edel-lien: dappere edellieden.
stracx: terstond.
schickt int kort enz.: laat zo snel mogelijk de ridders in 't geweer komen.
Op dat haar inkoomst enz.: opdat ik hun binnentrekken luister bijzet met des te meer
eerbewijzen.
Ruymen en versien: schoonmaken en in gereedheid brengen.
Bescheert: behangt; de Zalen wyd: de ruime zalen.
Koetse van Yvoor: het ivoren bed; toemaken: gereedmaken.
na den eysch: zoals het behoort.
Treckt ghy'er int gemoet: trekt gij hen tegemoet; eerlyck: met eerbewijzen.
het Konings huys: het paleis.
Daar 'tCiersel enz.: waar heren en vazallen het sieraad van mijn huis vormen.
Dat sy haar Joff'ren enz.: dat zij al haar hofdames in het oog lopend kostbaar kleedt.
Met Vylsel van Fijn-Goudt: met vijlsel van het zuiverste goud; al 'tplaveytsel: alle vloerstenen
n.l. in het paleis.
'tmal-nieuws-gierich volck: het dwaze nieuws-gierige volk; uyt ... bannen: te verwijderen.
ick verbie: kondig ik openlijk af.
Het wild' en woest enz.: het onbeheerst ongedurig zwerven langs de straat na te laten.
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670

Dat den Prevoost de straat gaat schuymen met zyn mannen,668
Een yder voer zyn ampt Eerentfestelycken uyt,669
Op dat ick sie een lust aan u myn ondersaten,670
Door u ghehoorsaamheyt: want siet, dese LEGATEN,671
Die willen, dat ick nu een groote saack besluyt.672

binnen.

GRIANEGRIANE: BIJ VS.

675

680

685

668
669
670
671
672
675
676
677
679
681
682
683
684
685
687

673 BEGINT HET ZEVENDE TONEEL VAN HET EERSTE BEDRIJF.
D'oorsaack van s'volcx vruecht, is d'oorsaack van myn weenen,
Men soeckt, my lacy! met myn vyandt te vereenen.
Waar schip, en goet vergaan op d'ijser-harde Rots,675
Met al het snoodt ghespuys, die my doen desen trots.676
Wreet zyn myn ouders, wreet zyn haar tyrannijen,677
Die sy myn hartjen teer, soo pijnnelijck doen lijen.
Ay scharpe bittere dwangh, die myn verdruckt en plaaght,679
Ondrachlijck is de last, die myne jonckheyt draaght.
Een dubble Nues-dwang-straf, betoomt myn jonghe sinnen,681
d'Ontsich myns Vaders, en de smartelycke Minnen.682
O dolle Moeder strengh! die soo verkeert bemindt683
Om anders hulp, helaas! ghy krenckt u eyghen kindt,684
U harte heeft met my melijen noch beweghen,685
Ach! om u susters soon zijt ghy u dochter teghen.
U blinden ijver sot my dwinght met overdaadt,687
Dat ick beminnen sou TARISI, die ick haat,

Prevoost: gerechtsofficier; schuymen: van ongewenste personen ontdoen.
ampt: bediening; Eerentfestelycken: op een wijze getuigend van een standvastig eergevoel.
Op dat ick sie enz.: opdat ik genoegen in u schep, mijn onderdanen.
Legaten: afgevaardigden.
dat ick nu enz.: dat ik in een belangrijke zaak een beslissing neem.
Waar: ware, drukt een onvervulbare voorwaarde uit; schip, en goet: schip en lading.
snoodt: boosaardig; trots: honende bejegening.
tyrannijen: dwingelandij: zowel tyrannijen als trots wijzen op handelingen die Grianes
vrijheid aantasten.
verdruckt en plaaght: onderdrukt en kwelt.
Een dubble Nues-dwang-straf: een dubbele wrede neusklem; betoomt: bedwingt; myn jonghe
sinnen: zie Inl. blz. 46-47.
d'Ontsich: eerbied gemengd met vrees.
O dolle Moeder strengh: O waanzinnige wrede moeder; verkeert: eigenl. tegen de morele
wetten in, zo n.l. beschouwt Griane de liefde van haar moeder.
krenckt: doet te kort aan.
beweghen: bewogenheid.
met overdaadt: met geweld.
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690

695

700

705

*
689
690
692
693
695
697
698
699
700
701
702
703

704
705
707
708
709

*
Syn doen, noch zyn ghelaat, int minste my ghevallen,689
Daar gheen behaghen is is Minne niet met allen:690
FLORENDUS heb ick lief, die sal ick blijven trouw,
Hy is voor God! myn Man, en ick, zyn echte Vrouw.692
Eer ick het Keysers bloet souw trouweloos bevlecken,693
Van paarden liet ick my veel eer an stucken trecken!
Eer ick de Konincxsoon door overspel bedroef,695
Veel liever leedt ick datmen levend my begroef!
Wel hoe GRYANE, hoe! en hebdy Wet noch reden?697
Lust u van t'eene quaat in slimmer weer te treden?698
Volcht als een eerbaar kint u ouders wijsen raadt:699
Eer u 't leetwesen praamt na d'onvoorsiene daadt,700
Vertrouwt u Vaders kund, meer als u sinn'lijckheyden,701
Hy soeckt u blinde-ziel van t'doolpadt of te leyden.702
Wie eygen-sinnigh stouwt ter werelt yets bestaat,703
Bequeeldt wel dick zyn doen, in 't eynde maar te laat.704
Daarom o jonge Vrouw! wilt toch met voorsicht letten705
Op d'uytkoomst van u Min, die g'uyt u sin moet setten.
En u FLORENDUS oock, na 'sMoeders goet bevel,707
DIE RAAT VAN OUDERS VOLGHT, DIE DOET OPRECHT EN WEL.708
De Molen myns vernufts, niet maalt dan lichte grillen,709

709 myn vernufts volgens B en D; in A myn vernutfs
zyn ghelaat: zijn uiterlijk voorkomen; ghevallen: bevallen.
Daar gheen behaghen is enz.: waar geen welgevallen in iemand is, is in't geheel geen liefde.
Hy is enz.: zie Inl. blz. 46.
Eer ick het Keysers bloet enz.: Griane doet hiermee een krachtig beroep op de consequenties
die haar afkomst in de hiërarchische orde voor haar gedrag heeft.
Eer ick de Konincxsoon enz.: zie Inl. blz. 36, 47.
Wel hoe Gryane enz.: zie Inl. blz. 47.
in slimmer: in nog bedenkelijker kwaad.
Volcht als een eerbaar kint enz.: zie Inl. blz. 47.
leetwesen: berouw; praamt: kwelt; na d'onvoorsiene daadt: na de ondoordachte daad, zonder
voorsicht (vs. 705) ten uitvoer gebracht.
kund: leiding; sinn'lijckheyden: begeerten.
u blinde-ziel: uw ziel verblind door de hartstochten.
eygen-sinnigh: vooral gebruikt ter uitdrukking van het volgen van eigen zin tegenover de
eisen die de plaats waarop iemand in de hiërarchische orde staat, stelt; stouwt: overmoedig.
Zie Inl. blz. 23.
bequeeldt: betreurt.
voorsicht: wijsheid, het aspect dat naar de toekomst is gericht.
goet bevel: goet wil zeggen dat het bevel, de opdracht, van de moeder in overeenstemming
is met de hiërarchische orde.
oprecht en wel: zoals het behoort; vgl. vs. 707.
De Molen myns vernufts enz.: mijn redelijk verstand is voortdurend bezig met niets dan
onbetekenende fantasieën.
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710

715

720

725

730

735

Vol wispel-turicheyts, en onbedachte willen.710
Myn Vader die mach maar myn Lichaam hier gebien,
Doch voor myn Ziel, moet ick, met wijsheyd selve sien.712
Verlaat ick dan myn lief, die ick heb trouw gesworen,713
Myn Siel staat in 't gevaar, helas! te gaan verloren.
Geschietet; blijf ick niet een eere-loose hoer?715
De hooge nóódt gebiedt dat ick de saack uytvoer:716
Ick sal FLORENDUS en geen ander lief verkiesen,
So sal ick Trouw, noch Eer, noch Siele niet verliesen.
Myn Moeder, deed my strax een Heerelyck vermaan;719
Dat ick TARISIUS myn Neve souw anslaan,720
Waar op ick seyde: met een klagelyck volharden,
Dat ick veel liever wouw een Klooster-Nonne warden,
Dan ick so varre souw van myn Vrou-Moeder zyn,
Welkx af-zyn (seyde ick) sou meest bedroeven myn.
Waar op ick daadtlyck ging veel heete tranen weenen,
Myn Moeder my verliet bedrogen in haar meenen,726
'tIs blycklyck dat sy my het beste schildert vuer,727
Maar 'tis toch al vergeefs, het moeter nu me duer.728
O KARDIN! wel gewenscht so komdy hier by my,
Gaat by FLORENDUS knap, hem groet, en seght, dat hy730
Noch dese nacht volbrengt, 'tgeen by ons is besloten,
Of anders nimmer macht van hem oock zyn genoten.
So hy als achteloos hier in niet en versiet,
So is zyn hope uyt, en onse an-slach niet.734
Het welcke my voorwaar sou eeuwelyck bedroeven.
Ick ga hem met gedult in myn Lust-hof vertoeven.736

binnen.

710
712
713
715
716
719
720
726
727
728
730
734
736

onbedachte: onbezonnen.
Doch voor myn Ziel enz.: zie Inl. blz. 48.
dan: geeft voortgang in Grianes redenering aan, begeleidt de zin die voortvloeit uit de vorige.
Geschietet: nl. het verlaten van Florendus.
nóódt: haar toestand van lichamelijke en geestelijke smart.
een Heerelyck vermaan: een vermaning van bovenaf, vanuit haar hiërarchische machtspositie
(nl. tot het doen van mijn plicht).
anslaan: ten huwelijk nemen.
in haar meenen: in haar bedoeling.
blycklyck: niet twijfelachtig.
het moeter nu me duer: ik kan er mij nu niet aan onttrekken.
knap: vlug.
en onse an-slach niet: en ons voornemen tot niets gereduceerd.
hem ... vertoeven: op hem wachten.
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CHOOREN

740

De gauwe en de wufte óóghen,737
Anbrengers zyn van 't wulps hart,738
Dees doen de Juechd uyt lust gedóóghen,739
Veel lieve vruecht, en leyde smart.740
Brant-stichters, van den brant van Minnen,
Uytroysters vande kuysche dueght,742
Die blindelingh verbeest de sinnen,743
Door t'aansien soet van vlugghe vrueght.744

745

750

755

*
737
738
739
740
742
743
744
746
748
749
750
751
753

Het jonghe hart oocht op de lusten,
Diet sich verbeeldt, seer gróót van schijn,746
Maar het bevint na veel onrusten:
Dats inder daadt so niet en zyn.748
Wanneer de sotte sin-lijckheden,749
't Versierlijck breyn met kracht verheerd;750
Dan wijckt vernuft, dan vlucht de reden,751
Als domme jueght volcht zyn begheert.
Het Radeloos en blint verkiesen;753
Verwerpt moetwillich, nutte raadt,
Dees doet, lust, eer, ziel, rust verliesen,
Het spa-berouw, doet selden baat.

741 van Minnen volgens B en D; in A van Minn
De gauwe en de wufte óóghen: de snelle en onbetrouwbare ogen.
wulps: zowel onbezonnen als zinnelijk.
uyt lust gedóóghen: verdragen, gedreven door de hartstochten.
lieve: gewenste; leyde smart: verdriet veroorzakende smart.
kuysche dueght: de deugd der kuisheid.
verbeest: verdierlijkt.
Door t'aansien enz.: door het aangename aanschouwen van de vlug voorbijgaande vreugde.
Diet: die het (n.l. het hart); schijn: gedaante.
Dats: dat ze (n.l. de lusten); zie Inl. blz. 20.
sotte sin-lijckheden: dwaze begeerten.
'tVersierlijck breyn: de hersenen onder het aspect van de fantasie; verheerd: beheersen.
Dan wijckt vernuft enz.: zie Inl. blz. 20.
Radeloos: onoverdacht.
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760

FLORENDUS die verliefd', doort hóóren,757
Haar hooghe lof zyn ziel ontschaackt:758
Die vrijdt met hart, met óógh, en ooren,759
Een Minnaar is in als volmaackt.760
GRYANE, die verdwaasde Vrouwe,
Uyt lust vergeckt, heel tochtich mint,762
Wat haast begint, kan haast ophouwen,763
Der vrouwen sin, dryft met de wint.

765

757
758

759
760
762
763
765

766
767
768

Schaam-róódt gheslacht, suyver, eergierich,765
Liefd'doch met raadt van vrienden oudt:766
Al blickt de Min, int eerst seer vierich,767
VERKEEREN KAN'T dit wel onthouwt.768

verliefd': verliefde = werd verliefd.
Haar hooghe lof enz.: deze zin moet als een parenthesis worden opgevat. Haar hoge lof (nl.
die men van Griane verkondigde) heeft zijn ziel ontroofd. Volgens neoplatonische opvattingen
verloor de minnaar zijn ziel.
Die vrijdt enz.: zie Inl. blz. 43.
Een Minnaar enz.: zie Inl. blz. 29.
Uyt lust vergeckt: door de begeerten beroofd van haar redelijk denken; heel tochtich mint:
bemint met een liefde die geheel op sexuele bevrediging is gericht.
haast: snel.
Schaam-róódt gheslacht: de schaamte werd als deugd van de vrouwen gezien, als wachteres
van hun kuisheid; suyver: kuis; eergierich: bevreesd de eer te verliezen; voor de vrouw was
de eer identiek aan de kuisheid.
Liefd': heb lief; de apostrof vervangt de t van de meervouds-vorm.
Al blickt de Min enz.: al schittert de min in het begin zeer vurig.
dit wel onthouwt: onthoud dit goed.
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Het tweede deel, tweede bedrijf
TARISIUSTARISIUS: MET VS.

770

775

780

785

769

770
772
774
778
779
780
781
782
783
784
787

769 BEGINT HET EERSTE TONEEL VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
Noch ommegang, noch dienst, noch klachten, noch gesichten769
Vermurr'de oyt het hart van myn beminde Nichte.770
Van teere kintsheyt af tot heden op den dagh,
En weet ick, dat sy my oyt vriendelijck ansach.772
Doch 't sint FLORENDUS hier ten Hove is gekomen,
Heb ick haar batsicheyt veel strengher noch vernomen.774
Haar Moeder my (wat ist?) wel hartelijck bemindt,
Als ick veracht, ghehaat werdt van (myn lief!) haar kindt.
Al myn eerbiedicheydt, noch myn ootmoedigh spreecken,
Kan van haar stalen hart, gheen lieflijck woordt ontsmeecken.778
Sy lieft den Vremdelingh, met Minnelijck ghelaat,779
En 't suer ghesicht, helaes! sy my op off'ren gaat.780
Een tweeder-hande spijt moet ick TARISI lijen,781
Doort oorloch vande Min, en vande jaloesijen.782
Al valt de Minne my onlijdelijck en wreedt783
De quade Arch-waan, doet my noch meerder leedt;784
Sy gheeft myn hart gheen rust, gheen vrede myn ghedachten,
Sy doet my 't gheen ick vrees hier inde nacht verwachten.
Te weten, dat haar lief! haar bóómgaart hoogh beklimt,787

ommegang: geregeld samenzijn; dienst: dienstbewijzen. Hierbij moet wel gedacht worden
aan dienst, zoals die ook in de minnelyriek voorkomt; gesichten: blikken; in de ogen kon
men lezen wat in de ziel omging.
vermurr'de: vermurwde, stemde zacht.
En weet ick, dat: weet ik niet, of.
batsicheyt: trots; zo ervaart Tarisius haar afwerende houding; vernomen: ervaren.
ontsmeecken: afsmeken.
lieft: toont haar liefde.
op off'ren: toewijden (ironisch).
spijt: leed.
Doort oorloch vande Min: door de strijd die de liefde mij aandoet.
onlijdelijck en wreedt: ondraaglijk en hard.
quade Arch-waan: boosaardige verdenking.
haar bóómgaart hoogh beklimt: haar hoge (n.l. door een hoge muur omringde) lusthof
binnenklimt.
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790

795

De voor-proef van myn anghst, doet dat myn harte krimpt,788
Mijn lichaam trildt van vrees, myn mondt gaat klipper-tanden,
Het felle swaart, dat sijcht my uyt de slappe handen.790
't Is best dat ick weerom na myne wooningh treck.
Wat port u blóóde mensch! TARISI zydy geck?792
Den boelder van u lief, die moet ghy't so verleeren,793
Dat hy om 't minne-spel, niet weder hier en keere.
Ghy hebt haar gunst, tot hem, vermerckt: al sweechdy stil.
Van't lijf, hy meester is die't hart heeft tot zyn wil.796
Ghesellen duyckt hier neer, wy sullen hem beklippen,797
So ghy FLORENDUS siet, en laat hem niet ontslippen.
FRENE

800

Prinsche de dinghen zyn voordachtelijck bereydt,799
De paarden zyn ghesaalt, 't gheselschap ons verbeydt,800
Buyten de stede by de hóóghe-steyle Linden,801
Heb ick bevoorrewaart den ander weer te vinden.802
FLORENDUS
Ach FRENE! lieve

805

vriendt, myn sorghe boven al
Is dat GRYANE noch niet vaardich wesen sal.804
Het voor-spoock beelt myn hart veel vremdicheyts te vueren;805
Ick vreese ons yet quaadts 't voornemen sal verstueren.
FRENE

Jaaght om dees ydelheydt u selfs gheen bangheydt aan,807
't Schijnt dat de duyst're nacht u heel is toeghedaan.

788
790
792
793
796
797
799
800
801
802
804
805
807

doet: maakt.
sijcht: ontvalt gaandeweg.
port u: drijft u aan.
Den boelder van u lief: de minnaar van haar die gij lief hebt.
lijf: lichaam.
beklippen: betrappen.
voordachtelijck: wel overlegd; bereydt: in gereedheid gebracht.
gheselschap: gevolg.
hóóghe-steyle: hoog opschietende.
bevoorrewaart: bepaald.
vaardich: gereed voor de reis.
voor-spoock: voorteken; beelt myn hart enz.: voorafschaduwt in mijn hart veel onaangename
dingen.
ydelheydt: beuzelarij; wijst terug naar voorspoock.
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*
Schreumt ghy myn waarde Heer? dits teghen u natuure,809
Ghy hebt myn bloodicheydt wel weten te bestuuren.810
Hier zyn wy voor de muer
FLORENDUS

Ick hebbe haar ghehóórt
Nu bockt myn neef, ick klim:812
KNECHT

Móórt! móórt! móórt! móórt! móórt!
Dees schelmen willen 's KEYSERS Palleys onteeren.813
FLORENDUS

Wackere FRENE stout wilt u doch manlyck weeren.814
GRIANEGRIANE: BIJ VS.

815

815 BEGINT HET TWEEDE TONEEL VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
Hoe swindelt my myn hooft? myn ooghen sien al groen,815
Wat moghense myn man! myn lief FLORENDUS doen?
KARDIN

Ach sy besterft als Loodt, en wit als Linnelaken,817
Wat sullen Suster wy nu met GRYANE maacken?
LERINDE

820

*
809
810
812
813
814
815
817

Myn broeder helpt my Mevrouwe op het bet,
Loopt int ghedranghe, siet! siet! wat FLORENDUS let.

809 myn volgens B en D; in A my
Schreumt ghy: zijt ge bang.
bloodicheydt: vreesachtigheid; te bestuuren: in bedwang te houden.
bockt: buk.
onteeren: te schande maken.
Wackere Frene stout: dappere, kloekmoedige Frene.
Hoe swindelt my: hoe duizelt mij; myn ooghen sien al groen: het wordt mij helemaal groen
voor de ogen.
sy besterft als Loodt: zij verschiet van kleur en wordt loodgrijs.
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Help! help! TARISIUS die 't hooft is opghehouwen,821
Van 't volck FLORENDUS, die het Hof beróven wouwen.
uyt-.
De droeve bootschap van myn ancxstvluchtighe knapen,823
Verwreckt my uyt de dóót, vant stil, en sorgh'lóós slapen.824
Ick heb ter nauwer nóót het kleedt om 't lyf gheschickt,825
Vermidts 't gheruste hart so schielyck wert verschrickt
Doort staagh en naar gheroep, van gillen en van schreuwen,
De vaack stoof uyt 't ghesicht met al het huyvrich geeuwen,
Want ick schoot uyt myn slaap doort ysselyck rumoer,
't Grillighe Hofghesin, was strax in rep, en roer,830
Myn Lyf-wacht seer verbaast na wapens schichtich vloden;831
'k Heb tot gheleyde haar in alder yl ontboden.
Myn hert van gramschap swelt, myn bloet stycht uyt de teen833
Tot in myn kroese kop, tot in myn swacke leen.834
Ay snóóde Dochter stout! onkuysche quade Deeren!835
Hoe dorst ghy dencken doch, u Vader so t'onteeren?
GRIANE, die my hebt dees valsche treck ghespeelt,837
Ick sweere by myn kroon dat het seer weynich scheelt,
Dat ick u hóóft, en 't lyf niet scheyde van malkandren,
En stelle u ten tóóch, ten schrick van alle and'ren.840
KEYSER

825

830

835

840

*

828 uyt 't ghesicht volgens B en D; in A uyt ghesicht, een schrijfwijze die niet zozeer foutief
als wel minder doorzichtig is.
821 Help! Help! enz.: de verzen 821-822 kunnen niet door Lerinde gezegd worden. Zij is met
Griane bezig, binnen. Ook Kardin kan deze woorden niet zeggen. Ze moeten buiten de muur
gesproken zijn door een wachter, of door een van Tarisius' mannen.
- Keyser: bij vs. 823 begint het derde toneel van het tweede bedrijf.
823 ancxstvluchtighe knapen: in angst vluchtende pages.
824 Verwreckt my uyt de dóót enz.: de slaap werd gezien als ‘naemaeghe vandedoodt’ (Hooft,
Geeraerdt van Velsen, vs. 128), = ‘consanguineus Leti sopor’ (Aeneïs VI, vs. 278). Ook bij
Seneca, Hercules furens, vs. 1061, 1069 ‘Somne ... frater durae languide Mortis = Slaap ..
kwijnende broeder van de harde dood’.
825 gheschickt: geslagen.
830 't Grillighe Hofghesin: de ontstelde hofhouding; strax: weldra.
831 verbaast: verschrikt; schichtich: vlug; vloden: snelden.
833 Myn hert van gramschap swelt: boosheid deed het hart opzwellen; het zond bloed en spiritus
uit om tot actie over te gaan.
834 kroese: driftige.
835 Ay snóóde Dochter enz.: zie Inl. blz. 49.
837 dees valsche treck ghespeelt: zo lelijk te pakken heeft gehad.
840 stelle u ten tóóch: zet u te kijk.
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met haar nachtmantel.
Myn Heer, ick bidde u, betuegelt uwen tóóren:
Verdoemt my niet, of wilt myn onschult eerst anhóóren,842
Myn Vader hebt ghedult, want heb ick u misdaan,
De wreede straffe sal in u believe staan.844
Maar soo'ck onschuldich ben, oorloft my oock myn voordeel,845
Besoetelt niet dyn króón met een onsuyver oordeel.846
GRIANE

845

KEYSER

850

855

Ach onsalighe, swycht! u vruchteloos onschult847
In desen kercker swart, ghy voorts vernachten sult.
Ick sal u sotheyt hier met kommer doen uytsweten,
Ick sal u leeren so u selven te vergheten;
Met eener die met my heeft loghentaal gheswetst,851
Daar boven noch myn Neef so schandelyck gequetst,852
Flucx fortse Ridders kloeck, wilt u knaphandich reppen,853
FLORENDUS (dien Droch) de wegh te onderscheppen:854
Ick gaa besichten voort, myn Susterlingh zyn noot,855
De banghe bootschap my doet vreese voor zyn doot.856
FLORENDUS en Frene uyt-.
Mach yemant wel na spys so lust-gretigh hong'ren857

Verdoemt: veroordeel; onschult: pleidooi voor mijn schuldeloosheid.
sal in u believe staan: zal aan uw goeddunken staan.
oorloft my oock myn voordeel: sta mij ook mijn beloning toe, het tegendeel van straffe (vs.
844) n.l. dat ik vrij uitga.
846 oordeel: vonnis.
847 Ach onsalighe enz.: Ach, ongelukkige, zwijg! met uw tevergeefs betuigde onschuld zult gij
in deze duistere kerker de nacht doorbrengen.
851 met my heeft loghentaal geswetst: mij leugens heeft zitten opdissen.
852 schandelyck: schande brengend.
853 Flucx fortse Ridders kloeck: fortse is zelfst. n.w. Vlug (baart) geweld, dappere ridders;
knaphandich: dadelijk.
854 Droch: bedrieger; de wegh te onderscheppen: de pas af te snijden.
855 besichten: in ogenschouw nemen; voort: vervolgens; myn Susterlingh: de zoon van mijn
zuster.
856 banghe bootschap: angstaanjagende tijding.
- Florendus: bij vs. 857 begint het vierde toneel van het tweede bedrijf.
857 Mach: kan; lust-gretigh: begerig naar lust.
842
844
845
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860

865

Als ick wraackgierich eysch, 't godloose bloedt der ONG'REN?858
Ick sal GRYANE nu gaan halen uyt den hóóp,
Of blyven by ghebreck daar selver inde lóóp.860
Ick wil t'onwaard' gespuys vermorslen met myn tanden,861
En slingeren 't ingeweyd om dees myn wreede handen:862
Want siet een Rasery, vol dolheyt, quaat, en woest,863
Als een buldrende wint door myne leden roest.864
Wat koude vreese heeft my uyt ghevecht ghedreven?865
Had ick mijn trouwe ernst verseghelt met myn leven.866
Helas! GRIANE lief, ons opset mach niet schien,867
De wan-hoop tuycht myn hart u nimmermeer te sien.868
FRENE

870

858
860
861
862
863

864
865

866
867
868
869
870
871
872
873
874

Hoe raasdy dus myn Heer? volbrenght ghy 't sot verkiesen,869
Ghy sult GRYANE en u selven oock verliesen.870
Ick sweere t'past u niet, te dryven dese rouw,871
Die sulcken heldt niet voeght, maar wel een weecke vrouw.872
Toont u manhaftigh hert in u droefheyt te decken.873
Laat ons, laat ons ter vlucht nu na ons volck gaan trecken,874

Ong'ren: Hongaren.
by ghebreck: als het mij mislukt; inde lóóp: in de aanval.
onwaard': verachtelijk.
't ingeweyd: de ingewanden.
Rasery: een kortstondige furor die de mens buiten zichzelf brengt; dolheyt is de langdurige
furor, de krankzinnigheid; de komma's wijzen erop dat vol dolheyt, quaat, en woest
gecoördineerd zijn en bepalingen bij Rasery.
roest: vaart onstuimig en ongecontroleerd door.
koude vreese: vrees en droefheid doen de spiritus en de natuurlijke warmte zich terugtrekken
naar het hart, waardoor het lichaam koud wordt aan de periferie, in het gelaat treedt bleekheid
op.
ernst: is bijw. bij verseghelt, met inspanning van al mijn krachten; Had ick enz.: de zin is
optatief.
ons opset nach niet schien: ons vaste voornemen kan niet gerealiseerd worden.
tuycht: verklaart nadrukkelijk; myn hart is meew. vw.
Hoe raasdy: wijst terug naar vs. 863, hoe gaat gij als een krankzinnige tekeer; 't sot verkiesen:
wijst terug naar vs. 859.
verliesen: te gronde richten.
rouw dryven: grote droefheid bedrijven.
Die sulcken heldt enz.: in overeenstemming met de visie op de geslachten. Zie Inl. blz. 40-41;
weecke: zwakke.
Toont u manhaftigh hert enz.: laat zien dat ge uw moedig hart in uw droefheid weet te
vrijwaren voor schande.
ter vlucht: ijlings.
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Wy sullen senden, (soot u haacht) een knecht, die al875
't Verloop na ons vertreck ons over brieven sal.876
FLORENDUS

880

885

Ach FRENE, ach! ghy spreeckt als een die niet en smaackt877
Myn harts-verkank'rend leet dat myn dus droevich maackt.
Wat mach myn moedigh hart het leyde leven baten,879
Als ick myn waarde lief, moet inde noodt verlaten?880
Die Eeuwelijcken sal een dóódelyck ghequel,881
Met pijnen wederstaan, om my dat weet ick wel.882
Ick sweert! ick liever wil de móórt an my uytvoeren,883
Eer ick ghedulden souw het dringhende beroeren,884
Dat my zal pranghen sterck, so dick, en menigh werf,885
Als ick 't God'lyck aanschyn of haar bywesen derf,886
En als ick missen moet, haar lieffelyck ghebieden.
FRENE

890

Nu gaa wy, o myn neef! nu, wacker, 'tmoet gheschieden:
So ghy verhoeden wilt u liefs bedroefde staat,889
Oft anders ghy sult zyn een oorspronck van haar quaat.890
FLORENDUS

Sal ick myn hartsen-lief verlaten dan so schandich?891
FRENE

Ghy en u lief syt doot, vertreckt ghy niet knaphandigh.892

875
876
877
879
880
881
882
883
884
885
886
889
890
891
892

soot u haacht: als gij 't goedvindt.
't Verloop: n.l. van de gebeurtenissen.
smaackt: ervaart.
het leyde leven: het mij tegenstaande leven.
waarde: hooggeëerde.
een dóódelyck ghequel: een kwelling die de dood nabij komt, nl. onbevredigde liefde.
met pijnen wederstaan: met angsten weerstand bieden aan.
de móórt an my uytvoeren: de dood aan mij voltrekken.
ghedulden: verdragen; het dringhende beroeren: het drukkende verontrusten.
pranghen: in zijn greep houden; dick: dikwijls.
of haar bywesen derf: of haar aanwezigheid ontbeer.
staat: toestand, situatie.
quaat: ongeluk.
schandich: op een wijze die schande meebrengt.
knaphandich: dadelijk.
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FLORENDUS

Ach armen wat verdriet! 't hart twyffelt wat het wilt,
FRENE

Tis langh ghenoech myn Heer! u schóóne tydt verspilt.
FLORENDUS

895

Ach, straffe FRENE! hoe zyt ghy my so vyandigh?895
FRENE

Liefd ghy haar leven Heer? soo maakt u stracx uytlandigh.896
FLORENDUS

Ick volch u trouwe raad, God betert! dat is gangh,897
Om beters-wil, uyt noot, God laat u leven langh.
binnen.

uyt-.
Hoewel de KEYSER was so heftich seer verstuert!
Zyn harde ziel wiert dweech, als hy myn sach betruert.900
En ick my nederwierp voor zyn Majesteyts voeten,901
Myn vrouwelyck ghebet zyn gramschap wat versoeten:
Doch haar verlossingh ick gheensins verkryghen kost,903
Maar haar te vanghden heeft hy traachlyck my vergost,904
Hy knorde binnens monts, met heymelyck ghepruetel,905
Doch gaf ten laatsten van de toren my de sluetel.
Ach! dat myn tengher kindt soo teeder opghevoedt,
In een so strenghen plaats besloten wesen moet.908
KEYSERIN

900

905

*
895
896
897
900
901
903
904
905
908

905 binnens monts in A binnnens monts, drukfout.
straffe: strenge.
soo maakt enz.: verlaat onmiddellijk dit land.
u trouwe raad: uw beproefde raad(geving); dat is gangh: dat is een gaan om beterswil.
Keyserin: bij vs. 899 begint het vijfde toneel van het tweede bedrijf.
dweech: buigzaam.
voor zyn Majesteyts voeten: zie Inl. blz. 49.
verlossingh: vrijlating; kost: kon.
vanghden: bezoeken; vergost: vergund.
heymelyck ghepruetel: onduidelijk gemompel.
besloten: opgesloten.
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910

915

Dat quelt dit Moeders-hart, met druck, en mede-dóóghen,909
Waar van ghetuyghen zyn myn waterighe óóghen:910
Al bevend wert myn stem, door 't nocken gants verstopt,911
't Geluyt smoort inde keel myn schreyend' harte klopt.
GRIANE, kindt! ach! ryst vande koude aarde,
Myn Dochter; wilt u niet mis-moedigh verontwaarden,914
Over dyns Vaders straf, en hevicheden fel;915
Die 'k hope door den tydt noch te versachten wel.
Hoe wel des KEYSERS moet met toren is ontsteken,917
Ick sal zyn gramschap wel bemurwen, en verspreken.918
GRIANE

920

Vrou-moeder weest gegroet, van u ellendigh kindt:919
Die ghy hier buyten schult, in swaare kluysters vindt.920
Doch t'wylt myn Vader lust dus hart my te kastyen,921
Ick bent ghenootsaackt dan verdraachelyck te lyen.922
KEYSERIN

925

909
910
911
914
915
917
918
919
920
921
922
923
924
926
927
928

929

My wondert dochter wat u hebben mach beweecht,923
Dat ghy de mutse dus op deze vreemde kreecht?924
U selven ghy vergeet, lichtvaardich doort versmaden,
Van Vaders opzicht goet, en myn voorsichtich raden:926
En bruyckt door wulpsche min een sinneloose daat,927
Die dapper bits bestryt, dyn eer, en hooghe staat.928
Ghy hebt FLORENDUS 's nachts d'incompst van 'thof gaan gunnen,929

druck: verdriet.
waterighe: betraande.
nocken: snikken; wert... verstopt: wordt belemmerd.
wilt u mis-moedigh niet verontwaarden: wil in uw wanhoop niet boos zijn.
hevicheden fel: heftige toorn.
moet: gemoed.
bemurwen: zachter stemmen; verspreken: ompraten.
ellendich: rampzalig.
in swaare kluysters: zwaar geboeid.
t'wylt: terwijl het, daar het; de apostrof vervangt er.
dan: geeft de conclusie aan uit het vorige vers; verdraachelyck: geduldig, lijdzaam.
My wondert: ik verbaas er mij over, ik vraag mij af.
Dat ghy de mutse enz.: dat gij zo verliefd op deze vreemdeling werdt.
opzicht: oplettendheid (voor u), hoede; voorsichtich: wijs, met het oog op de toekomst.
bruyckt: verricht; door wulpsche min: overmeesterd door sexuele driften.
dapper bits: zeer krachtig; bestryt: afbreuk doet aan; eer: de eer van de vrouw is haar kuisheid;
hooghe staat: haar positie als dochter van de keizer legt haar verplichtingen op als voorbeeld
voor andere vrouwen.
d'incompst: het binnen komen.
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930

Dees schantvleck sult ghy, siet, nimmer afwasschen kunnen.
TARISIJ Ridders hem bespronghen noch terstont,931
Hy keefter twee ghedoodt, en mijn Neef seer ghewont,
Die tot zyn ongheluck het quaat sach dat hy duchten,933
Den batschen schellem ons door duysternis ontvluchten.934
GRIANE

935

940

945

931
933
934
936

937
938
939
940
941
943
945
946
947
948
949

Mevrouw, my is tot nu dit onbekent gheweest,
De sinnen van 'tvernuft die keven in myn geest.936
Een yder ried om strijdt, wat Vader mocht bewegen937
Om sulcken grammen daad? an eygen kindt te plegen.938
Maar nu ick dese daad met Reden gauw door-kyck,939
Is het geschiet, helas! tot myn groot ongelyck:940
Want my was onbewust of hy heeft voorgenomen,941
Of yemandt anders om in onsen Hof te komen.
Waart dat my eenigh mensch naar hem gevraget hadt,943
Ick had geantwoort: dat hy ware uyter stadt.
Volgens den oorlof, die hy nam van ons al t'samen.945
Wat kond'ick (slechte maaghd) van zyn we'er keeren ramen?946
Och of God wilde dat den Schellem die eerst riep,947
Stack inde dichte Aard, thien lange spietsen diep.948
Of dat hy inden grondt der Hellen waar versoncken,949

Tarisij Ridders: de ridders van Tarisius; noch: evenwel.
quaat: boze opzet; duchten: vreesde.
batschen: overmoedige.
sinnen: inwendige zintuigen; hier wel: de verschillende functies van de rede: het overwegen
en het concluderen van goed en kwaad, van waarheid en leugen; vernuft: rede; geest: het
rationele aspect van de ziel, alleen de mens voorbehouden.
mocht: kon.
grammen: toornig.
met Reden gauw door-kyck: met de snelwerkende rede doorzie, of met de rede snel doorzie.
tot myn groot ongelyck: als groot onrecht tegenover mij.
my was onbewust: ik droeg er geen kennis van; of hy heeft voorgenomen: dat hij het plan
heeft gevormd.
Waart dat: indien.
Volgens den oorlof: in overeenstemming met het afscheid.
slechte maaghd: onschuldig meisje die ik ben; ramen: vermoeden.
Och of God enz.: duidelijk dubbelzinnig; Griane bedoelt het anders dan het overkomt bij
haar moeder.
dichte Aard: dichte geeft hier het massieve aan van de aarde tegenover de andere elementen:
water, lucht en vuur.
inden grondt der Hellen: in de diepte van de hel.
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950

955

960

965

So waar hem na zyn werck vergeldingh oock geschoncken.950
Vermits dat hy dit stuck schuyft op dees ionge Prins,951
Die mogelyck de schult te geven is geensins.
Den Vak'rigen Loer heeft scheemrich mis-gekeken.953
Want waar't den Vorst geweest, hy had den bloedt door-steecken;954
Gelyck hy waardigh was, 'kvergeeft hem nimmermeer,955
Die met so vuylen vleck bezoeteldt heeft myn eer.
Dan 'tschiede so het wil, de dóódt die ick gevoele957
Sal enden, eer yet lang den druck daar ick in woele.958
Daarom so bid ick; dat myn Vader, noch dat ghy
U niet bekomm'ren wilt, om eenen man voor my960
Te vinden, hy sy wie, of van hoe hóógh gesproten.961
Angaande 'tVangen-huys daar ick in ben gesloten,
Van alle vrueght ont-erft, ontbloot van lieve lust,963
Nochtans ick sweert! dat ick dees eenicheyt, en rust964
En oock myn Vaders dwangh, veel liever wil verdragen,
Dan al de Vryheyt soet, die my niet kan behagen.
By ongeliefde Ga, t'onrecht verdacht benyt,967
Wat heb ick ionge Bloem ter werelt grooten stryt?
KEYSERIN

970

950
951
953
954
955
957
958
960
961
963
964
967
969
970
971

Ick bid u Dochter wilt niet al te seer mis-noegen,969
De Heer (soo't hem belieft,) sal't al ten besten voegen.970
De Keyser heeft u lief, al veynst hy hem dus gram,971

na zyn werck: in overeenstemming met zijn daad.
Vermits dat: daar; stuck: daad.
Den Vak'rigen Loer: de slaperige sukkel; scheemrich: vaag (als in de schemering).
bloedt: bangerd.
Gelyck hy waardigh was: zoals hij verdiende.
Dan: maar; 'tschiede so het wil: er gebeure wat er gebeuren moet; die ick gevoele: die ik
voel naderen.
eer yet lang: binnen niet lange tijd, dus: binnenkort; druck: verdriet; woele: wroet, drukt het
voortdurend bezigzijn met haar problemen uit.
U niet bekomm'ren wilt: er geen werk van wil maken.
van hoe hóógh gesproten: van hoe hoge geboorte.
ont-erft: beroofd; ontbloot van lieve lust: verstoken van een aangenaam lustgevoel.
eenicheyt: alleen zijn; staat in oppositie met vs. 966-967.
t'onrecht verdacht benyt: op onbillijke wijze argwanend gehaat.
wilt niet ... mis-noegen: wil niet ontstemd zijn.
't al ten besten voegen: alles ten beste schikken.
al veynst hy enz.: al doet hij zich zo toornig voor.
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975

De wilde op-roer snel, die iachtich op ons quam,972
Geboodt hem dit te doen, dits vande zaack de Reden.
Vaart wel, en hoopt in God, nu Dochter zyt te vreden.974
Vaart wel myn Kindt! Vaart wel, myn eygen Vleys en Bloet,
Ick sal des Keysers Hart, en Kiezel-steen Gemoet976
Met wiecke tranen blanck, en weemoedige klachten,977
Door Vrouwelycke kunst, ontlaten en versachten.978
KEYSERKEYSER: BIJ VS.

980

985

990

972
974
976
977
978
979
981
982
983
984
985
987
988
990
991

979 BEGINT HET ZESDE TONEEL VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
Is al myn Keysers macht vermolsemt, en verniet?979
Is al de vreese wegh, die sy heeft voor haar Vader?
Sy is de straffe waardt, al waar sy noch veel quader!981
Myn licht quaadt-aardigh Kint, te vele ionst geschiet.982
Wie sal gehoorsaam nu na-komen myn gebiet?983
Als my myn Dochter stout met moet-wil gaat versmaden,984
Die door eer-loose lust, hoocheyt, noch Eer ontsiet.985
Daarom Me-vrouw vertreckt, vertreckt u myn Eegade.
Gesanten, ick vermerck dat uwe Ambassade987
Een lang uyt-stel vereyscht, tot ryp-sinnigh beraadt.988
Groet uwen Koningh; seght zyn Vorst'lycke genade
De gulle Waarheyt, van dees snelle op-loop quaat,990
Maar als die door den tydt geslinght is, en besaat,991
Sal ick zyn Majesteyt de Tydingh laten weten

op-roer: tumult; die iachtich op ons quam: waarmee wij plotseling geconfronteerd werden.
zyt te vreden: wees gerust.
Kiezel-steen Gemoet: gemoed dat zo hard is als kiezelsteen.
wiecke: die getuigen van zwakheid.
Vrouwelycke kunst: vrouwelijke behendigheid, vrouwelijk talent; ontlaten en versachten:
vermurwen en zacht maken.
vermolsemt: verteerd; verniet: te niet gedaan.
Sy is de straffe waardt: zij verdient de straf; al waar zy noch veel quader: ook al was die
straf nog veel strenger.
licht: wispelturig; quaadt-aardigh: slecht van inborst; ionst: genegenheid, genade (onderwerp).
myn gebiet: mijn bevelen.
stout: overmoedige; met moet-wil: opzettelijk.
eer-loose: schande brengend, daar de kuisheid wordt aangetast. Zie Inl. blz. 50; lust: sexuele
begeerte; hoocheyt: majesteit; Eer: n.l. de eer van hem als vader.
vermerck: zie in; uwe Ambassade: uw zending als ambassadeurs.
ryp-sinnigh: wijs; beraadt: overleg.
De gulle Waarheyt: de naakte waarheid; dees snelle op-loop quaat: dit plotselinge
betreurenswaardige tumult.
geslinght: verflauwd; besaat: gekalmeerd.
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Van 'tvreed'lyck slissen van myn seer beroerde staat.993
In wat Rust-rycken Ryck heb ick dus lang geseten?
TARISIUS

995

Ach! myn Heer Keyser, wilt vergeven en vergeten,
Der Jonge-Lievers brueck, int stichten van op-roer?996
KEYSER

O neen! myn gramschap is te seer op haar gebeten,997
'tGerechte dringht my aan, dat ick de saack uytvoer.998
TARISIUS

Myn eygen volck Heer was oorsaack van 't rumoer.
1000 En vande Nederlaagh, die alhier is bedreven,1000
Na dat de dóóde bloets de Prinsche dieft op swoer,1001
Sy stonden haatlyck noch na zyn geliefde leven.1002
Dies bid ick efter u dat ghy't haar wilt vergeven?1003
Want die zyn lyf beschermt int minste niet misdoet.1004
1005 Sy hebbent wel verdient, die daar zyn doodt gebleven.
KEYSER

Ick sweert u by myn Kroon! ghy hebt een groot gemoet,1006
Ghy wilt gheen weder-wraeck, maar wenscht u vyandt goet.
Dus voert de vlugge-Faam u Lof tot inde Wolcken,1008
Komt Cieraat van myn Ryck! komt Leyt-star van myn volcken.

993
996
997
998
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1008

'tvreed'lyck slissen: het pacificeren; myn seer beroerde staat: mijn in sterke onrust verkerend
rijk.
Jonge-Lievers: het jonge minnende paar; brueck: vergrijp.
haar: hen.
't Gerechte: de gerechtigheid; dat ick de saack uytvoer: dat ik niet terugkom van mijn besluit.
Nederlaagh: slachting, doodslag; is bedreven: is aangericht.
de dóóde bloets: de sukkels die nu dood zijn; de Prinsche dieft opswoer: de prins diefstal
aanwreven, nl. in hun uitroepen, vgl. vs. 822.
haatlyck: op vijandige wijze.
Dies: daarom; efter: opnieuw.
lyf: leven.
ghy hebt een groot gemoet: gij zijt grootmoedig; grootmoedigheid (= magnanimitas) was de
belangrijkste deugd van een edelman.
Dus: daarom.
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*
1010 U hooch eel-hartigh stuck, en ingeboren duecht,1010
Vermach in my het geen ghy selve wenschen muecht.
Ick schenck u wederom GRYANE tot een Vrouwe,1012
Sy sal met wil, of niet, u door myn toedoen trouwe,
Al weygert sy dus snar, hartneckigh, en eenrints,1014
1015 Dan dat sal wel vergaan, sy is noch vry wat kints.1015
De ionckheyd, en de jueghd die doen ons vaack beginnen,1016
Het geen wy metter tyt ons schamen in de sinnen.1017
TARISIUS

Ick weet u danck myn Oom; Hooch-waarde Edel Heer,
Ick kan dees weldaad gróót vergelden nemmermeer.
1020 Want siet, myn goede wil verselt geen starckte machtigh,
Dan doch myn danckbaar hart sal't altyts zyn gedachtigh.1021
CHOOREN

Of den dwarsche mensch al gaat // Snel te raadt,1022
Met zyn Aartsche wilde grillen,1023
Tot het laatst of in het endt // hy bekent,1024
1025 Niet dan krachteloose willen.1025
Wat den Hemel eens besluyt // voert hy uyt,1026
Na zyn wijs en welbehaghen:

*
1010

1012
1014
1015
1016
1017
1021
1022
1023
1024
1025
1026

vs. 1022-1061 geheel in romein.
U hooch eel-hartigh stuck: uw ridderlijke, van een edel hart getuigende daad; ingeboren
duecht: deugd was in feite een standskwestie, bij zijn geboorte kreeg de edelman de deugd
mee. Van hem werd verwacht in dezen niet achter te blijven bij zijn voorouders.
wederom: de keizer had die belofte al eerder gedaan; vgl. vs. 414-415.
snar: vinnig; eenrints: koppig.
vergaan: ophouden, een einde nemen; kints: naar geest en gemoed een kind.
De ionckheyd, en de jueghd: de kinderlijke jaren en de jeugd.
in de sinnen: bedoeld zijn de inwendige zinnen: verbeelding, rede en herinnering.
Dan doch: maar in allen gevalle.
dwarsche: weerbarstige.
Aartsche wilde grillen: met zijn niet door de rede beheerste gedachtenleven, voortspruitend
uit zijn gebondenheid aan de materie.
het laatst of in het endt: tenslotte; hy bekent: hij bemerkt, bespeurt.
Niet dan krachteloose willen: niets anders dan dat alles wat hij wil zonder effect blijft.
Wat den Hemel: zie Inl. blz. 51, 87-90.
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't Alderspitste kloeck opset // hy belet,1028
En ontreddert veel aanslaghen.1029
1030
't Gheen de loose werelt gist // dickwils mist,
En wert buyten waan bedroghen.1031
Het schrander schepsel met verdriet // voelt en siet
Al zyn nietigh onvermoghen.
Die van 't gheluck ghetroetelt is // als een visch,1034
1035 Die het aas slockt in zyn wanghen,
En verleckert door de kauw // maar blijft gauw,1036
Ande scharpen Anghel hanghen.
't Ghestoolen beetjen suycker-soet // keert in roet,1038
Ja in hondert duysent smarten.
1040 d'Onsichtbaar hoop door valsche schijn // pijnt met pijn,1040
Die verliefde jonghe harten.
Het aldersoetste soet begin // vande Min,
Manghelt sich in rou ten lesten,1043
Denckt o mensch! in u ghemoet // wat Godt doet,
1045 Dat gheschiet tot uwen besten.
Al make wy hier een voorslagh, men vermagh1046
Gantsch niet sonder Godts ghehenghen,1047
Wat baat o listigh harte stil // u de wil,
Als ghy die niet kon't volbrenghen?1049
1050

1028
1029
1031
1034
1036
1038
1040
1043
1046
1047
1049
1051
1052

An dese twee bedroefde Lien // mooghdy sien:
Een af-treck ghemaalt na 't leven.1051
Vant vernuft, en 't vlugh ghedacht // maar de macht,1052
Ons de lieve Godt moet gheven.

't Alderspitste kloeck opset: de allerscherpzinnigste verstandige toeleg.
ontreddert: stuurt in de war; aanslaghen: plannen.
wert: wordt; buyten waan: buiten verwachting.
van: door; ghetroetelt is: verwend wordt.
verleckert: verlokt; kauw: smaak.
keert: verandert.
pijnt met pijn: doet smart lijden.
Manghelt sich: wisselt zich; in rou: in droefheid.
voorslagh: voornemen.
Godts ghehenghen: Gods gedogen.
kon't: kondet.
af-treck: afbeeldsel; ghemaalt: geschilderd.
Vant: n.l. van het.
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Florendus die ken-schuldigh vlucht // hoopt en ducht,1054
1055 Met een yverich verlanghen,1055
Gryane die bedroefde Vrouw // sit met rouw,1056
In een Kercker swaar ghevanghen.1057
Ghy Prinschen groots verheven hoogh // dit vertoogh;1058
Wilt met reden over wicken.1059
1060 Hoe de vruecht die hier wat schijnt // so verdwijnt,1060
Als de blixems lichte blicken.1061

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

ken-schuldigh: zich van zijn schuld bewust.
yverich: vurig.
met rouw: droevig.
swaar: bijv.nw. bij Kercker of bijw. bij ghevanghen.
Prinschen: vorsten; zie Inl. blz. 89.
over wicken: overwegen.
die hier wat schijnt: die hier op aarde heel wat lijkt.
blicken: stralen.

G.A. Bredero, Griane

172

Derde deel, derde bedrijf
FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS. 1062 BEGINT HET EERSTE TONEEL VAN HET DERDE BEDRIJF.

Op bobbert uyt de grondt ghy gladde Meereminnen,1062
Nu lobbert, baakert u beslijmt en glib'rich lyf:1063
Ay! nueryd, speelt, en singt, met bly-geestighe sinnen,1064
1065 U-Minne-duentjes soet my tot een tyt-verdryf.
Helas! de Bosschen groen, de Bergen, Wouden, Beemden,
Doorgroeyt met wilt ghewas, seer duyster-dicht en ruych:
(Als ick my na ghewoont van 'tvolck ga vervreemden)1068
Bauwen myn klachten na met schaterend ghejuych.1069
1070
Het driftigh swerrech en de dunne lichte winden,1070
Dat zyn de posten van myn ballingh droeve hart.1071
Woord-voerders van myn Min, gaat klaacht an myn beminde
De layde bootschap van myn onghemeene smart.1073
Het vlieghend-Vogheltje bruyckt by syn Gaay syn lusten,1074
1075 Al 'theete vochtich Vee dat schickt sich by de syn:1075
De luye Huysman gaat nu by syn vrouwtje rusten,1076
Maar rijcker Heere Godt, waar is de Liefste myn?1077

1062
1063
1064
1068
1069
1070
1071
1073
1074
1075
1076
1077

Op bobbert: komt te voorschijn; het woord drukt uit dat rondom de naar boven komende
meerminnen kringen in het water verschijnen; grondt: diepte.
lobbert: spartelt; baakert: koestert.
met bly-geestighe sinnen: opgewekt.
my ... ga vervreemden: mij ga afzonderen.
Bauwen ... na: bootsen na.
Het driftigh swerrech: de snel voortjagende lage wolken.
posten: boden; myn ballingh droeve hart: mijn droevige hart als dat van een balling. Zijn
hart is een ‘balling’ in zoverre het verdreven is van dat van Griane.
layde: smartelijke; onghemeene smart: smart boven de gemene maat.
Gaay: mannetje of wijfje; syn lusten: zijn paringsdrift.
'theete vochtich Vee: het heet-vochtige vee*; schickt sich by de syn: zoekt elkaars bijzijn.
de luye Huysman: de lome boer.
rijcker Heere Godt: machtige God.
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Myn Lief! myn Troost! myn Vreucht! al waar ghy zyt verholen,1078
Myn hartje is by u, en gaar van my vervreemt,1079
1080 Dus moet ick hartelóós en buyten kennis dolen,
Dat myn u by-zyn gaf, u af-zyn my beneemt.
'Tvoor-oordeel van myn quaat, en ongheluckich leven,1082
En wanhoop van myn vrueghd, voorseyd myn sware druck,1083
Hoe dickwils tracht ick my de dood-steeck fel te gheven,
1085 Om 'teynd te maken van myn droevigh ongheluck.
U sal ick, o Princes! of my de dóódt verwerven,
'Tonwanckelyck ghemoed, en weyffelt licht, noch snóódt,1087
Ick blyf myn Lief ghetrouw, ghetrouw tot in myn sterven:
Of is het moghelyck, noch langhe na myn dóódt.
1090 Heylgierich, graegh en nauw, ben ick myn eyghen soecker,1090
Ick wissel met myn hart, en drijf met Minne woecker!
Ick leve my niet meer, maar leve gants voor haar,
Ach! of ick met myn lief in een ghesmolten waar!
Kroon-waarde-wyse vrou bevallich en raatsaligh,1094
1095 Schoon, eerbaar, help-ryck, gunst-milt, vrient-hout, lieftaligh.1095
Hoe komt GRYANE, dat voor 'tóóghe van myn hart1096

1078
1079

1082
1083
1087
1090

1094
1095
1096

myn Troost: zie Inl. blz. 44; al waar: waar ook; verholen: verborgen.
Myn hartje enz.: mijn ziel (onder het aspect van het hart, zetel der liefde) is bij u en geheel
en al van mij verwijderd. Bij gevolg moet ik zielloos dwalen zonder de kennis van mijzelf,
die uw aanwezigheid mij gaf en uw afwezigheid mij ontneemt (vs. 1080-1081).
'Tvoor-oordeel: het voorgevoel, het op de toekomst gericht oordeel; quaat: ellendig.
wanhoop van myn vrueghd: het wanhopen aan mijn vreugde; voorseyd: voorspelt; druck:
leed.
'Tonwanckelyck ghemoed enz.: het onwankelbaar gemoed is noch op lichtvaardige, noch op
schandelijke wijze onvast.
Heylgierich enz.: verlangend naar geluk, hongerig maar scherp onderscheidend, zoek ik naar
mijn eigen ziel; ik verruil mijn hart - n.l. tegen dat van mijn geliefde - en ik vraag hoge rente
voor mijn min - n.l. de volkomen overgave van mijn geliefde -. Ik leid niet meer mijn eigen
leven, maar ik leef geheel voor haar (vs. 1091-1092).
Kroon-waarde-wyse vrou: vrouwe waard een kroon te dragen in wijsheid; raatsaligh: gelukkig
in 't geven van raad.
help-ryck: hulpvaardig; gunst-milt: vrijgevig met gunsten; vrient-hout: trouw in de
vriendschap, dienstvaardig; lieftaligh: geliefd, of lief van taal.
'tóóghe van myn hart: het innerlijk oog was in het neoplatonisme een aanvaarde metafoor.
In de nu volgende verzen (1097-1099) wordt een droomgezicht gegeven, dat een voorspelling
inhoudt.
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1100

1105

1110

1115

In deerlycke ghestalt, ghy afghebeeldet wart?
Gants hong'rich, bleeck, en kranck, u dorre mag're leden,
'Truym-velligh blóót gebeent bevesten u droefheden.1099
GRYANE, Lief! waart ghy van alle kommer vry,
En dat de swaricheyt verdubbelt quam op my;
Hoe lustich soud ick noch die sure slavernyen,1102
Met een ghetroost-ghemoet voor wel ken-schuldigh lyen.1103
So haast ick door de vlucht op dese grentze quam,
Nieuws-gierich uyt weet-lust ick d'overbode nam,1105
En vraaghden na myn Lief, met errenstich verlangen1106
De Schilt-knaap seyde my: U Lief die sit gevangen.
Ick sweem door thóóren, en ick seech ter aarden voort,1108
Bekomende, ick had myn selven wis vermoort,1109
Ten waar myn trouwe Neef die't wijslyck my beletten,
En met Troost-redens my sorghvoudigh nedersetten.1111
Ick wandel alle daaghs, hier in dit grasich veldt,1112
Dat van 'tswaar-wichtich Lijf aldus neerslachtich heldt.1113
Myn voeten blindeling myn leyden door 'tgewennen,1114
Myn dunckt de Boomen myn schier door gewoonte kennen.
Maar holla! wie komt daar so heftich tot my rennen,1116
Wel myn dienst-iongen, brengt ghy tydingh van myn Lief?
IONGHEN

Sy groet u Heer door my, en sendt u desen Brief.

1099
1102
1103
1105
1106
1108
1109
1111
1112
1113

1114
1116

'Truym-velligh: door het vermageren is het vel ruim - in plooien - komen te liggen; bevesten:
laten geen twijfel bestaan over.
lustich: opgewekt.
ken-schuldigh: bewust van mijn schuld; lyen: dulden.
overbode: speciale bode, vgl. de vzn. 875-876; ick ... nam: ontving ik.
vraaghden: vroeg hem; errenstich verlangen: vurig verlangen.
Ick sweem door thóóren: ik raakte buiten kennis door wat ik hoorde; voort: direct daarop.
Bekomende: bijkomend.
Troost-redens: troostwoorden; sorghvoudigh nedersetten: met zorg kalmeerde.
grasich: welig begroeid met gras.
Dat van 'tswaar-wichtich enz.: dat door zijn zwaarwegende lichaam zo moedeloos glooit;
de aarde was van de elementen het meest massief, het zwaarst. Er bestond overeenkomst
tussen het humeur der melancholie en de aarde; Florendus projecteert hierin zijn gevoelens.
blindeling: zonder dat ik behoef te kijken; myn: mij (ook in vs. 1115).
heftich: opgewonden.
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FLORENDUS

Ay! wellekome Brief, so heerelyck geschreven,1119
1120 Van d'Alderhueste Vrouw die magh op aarden leven.
Brief.
SWEEF-STARRE van myn Jueghd! Vier-bake van myn krachten!1121
Ay! Hemel-teken schoon, daar myn vlugge gedachten1122
(Uyt een dryvende lust,) so seer is op vergeckt,1123
Gelyck de Sonne-Roos de blonde Son na treckt:1124
1125 Also gaat oock myn ziel na dyne schóónheyt streven.
O licht van myn gesicht! O merrich van myn leven!
O Ridderlycken Helt! O Minnaar vande dueghd;1127
O Alderwerelts Roem! O Voorbeeldt vande Jueghd,
Weest hartelyck gegroet van u lieve GRIANE:
1130 Helas! myn Penne swemt in't nat van myne Tranen,
De Letters zyn geklad, voornamelyck om dit1131
Dat ick; u tweede Ziel! alhier gevangen sit.1132
Al hier gevangen sit, met Yser hart gekluystert,
Myn handen zyn verlaan, myn óóghen zyn verduystert,1134
1135 Myn hart is lustelóós, vermeestert vande pyn,1135
Doch Hoop die seyt my toe: Het sal haast beter zyn.1136
Verkoren Konings Kint! en wilt om dese saken1137
U jonger Hartje niet bedroeft noch rouwich maken;
U Mannelyck gemoed dat over al door-dringt,

1119
1121

1122
1123
1124
1127

1131
1132
1134
1135
1136
1137

heerelyck: in overeenstemming met haar hoge status.
Sweef-starre: planeet, d.w.z. hij bestuurt haar jeugd, zoals een planeet dat doet, waaronder
iemand geboren is; Vier-bake: vuurbaak, nl. de Sweefstarre, die - zo leerde de astrologie iemands krachten beheerste.
Hemel-teken: nogmaals de Sweef-starre, waarheen haar verlangen zich richt.
dryvende lust: stuwende begeerte.
de blonde Son: de gouden zon; na treckt: volgt.
O Ridderlycken Helt: deze aanspraak impliceert de volgende formuleringen (vs. 1127-1128):
de deugd was inherent aan de held; daardoor was hij de roem van de gehele wereld en het
voorbeeld voor de jeugd.
geklad: uitgevloeid.
u tweede Ziel: de zieleruil bij de geliefden, zonder dat de eigen ziel verloren ging, is een
neoplatonische gedachte.
verlaan: bezwaard, nl. door de boeien.
vermeestert vande pyn: overmeesterd door de smart.
haast: weldra.
Verkoren Konings Kint: Griane doet hier een beroep op Florendus' positie in de hiërarchie
der dingen, die bepaalde verplichtingen meebrengt, soms tegen persoonlijk belang en inzicht
in.
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1140 Dat Legers dicht be-volckt, stout-hartich, vroom bespringt.1140
Dat alle swariche'en groot-moedigh kan verdragen,1141
Dat ly nu met gedult, de oorsaak van myn klagen:1142
Dats myn gevangenis, die 'k onverduldich ly,1143
Om dies wil, dat ick ben helas! so verr' van dy.1144
1145 Ach, Lely van myn Hart! al moet ick u nu derven,1145
O Parel van myn Geest! ghy sult my haast verwerven.
Indien ick (O myn vrueght!) maar eens magh komen vry,
Dan quam ick u met ziel, met ziel! en lichaam by.1148
De slappe Mugg sal eer de boose Spin vernielen;1149
1150 Eer sal het goede Schaap de wreede Wolf ontzielen;1150
Eer sal de teere Duyf móórden de woede Wuw;1151
Eer ick een ander Man sal nemen Lief als U.
Ey Tryumphante Prins! wilt u kloeckhartigh tóónen,
En waar ghy kund of mueght, u Juechdich lyf verschoonen:1154
1155 'tGedencken van u Jonst my menichmaal verquickt,
De dróómen (waartste Lief) my hebben seer verschrickt,
In sulcker voegen, Tróóst! dat ick met layde klachten1157
Truerde weemoedelyck, ia heele lange nachten.1158
O ziele van myn ziel! ick kan niet meerder schryven,1159
1160 Als dat ick uwe ben, en eewich hoop te blyven.
Vaart wel, leeft lang, en kust dees goede slechte Brief,1161
In plaatse vande Mondt van u gevangen Lief.
D'INFANTE

1140
1141
1142
1143
1144
1145
1148
1149
1150
1151
1154
1157
1158
1159
1161

GRYANE.

Legers dicht be-volckt: legers bestaande uit talloze mannen; stout-hartich: stoutmoedig;
vroom: onversaagd.
groot-moedigh: tot de grootmoedigheid behoorde het verdragen van tegenslag.
Dat ly nu met gedult: dat moet nu lijdzaam verdragen.
gevangenis: gevangenschap; onverduldich: niet berustend.
Om dies wil, dat: omdat.
Ach, Lely enz.: de beide aspecten ‘min’ en ‘liefde’ worden hier geactiveerd: Lely van myn
Hart en Parel van myn Geest, samengevat in vs. 1148.
quam ick u ... by: kwam ik bij u.
De slappe Mugg enz.: het adunaton (het noemen van onmogelijkheden) was een bekend
stijlmiddel om grote stelligheid uit te drukken; slappe: krachteloze; boose: kwaadaardige.
goede: weerloze;
de woede Wuw: de doldriftige kiekendief.
lyf: leven; verschoonen: ontzien.
Tróóst: zie Inl. blz. 44; layde: droeve.
weemoedelyck: met pijn in het gemoed.
ziele van mijn ziel: vgl. vs. 1132.
dees goede slechte brief: deze van een juiste gezindheid getuigende, maar kunstloze brief.
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Ick eet u woorden op, en kauwse in myn Borst,
Myn Boesem, werdt dyn kas, dus blyfdy onbemorst.1164
1165 U troostlyck schryven moet ick nu met smaack her-lesen:
My dunckt dat ick nu schier een ander schyn te wesen,
Myn half-iaars gequel, is schier vergeten, want1167
De Hope my verquickt, en segt: VERAND'REN KANT.
inde Gevangenis-.
O droeve tyt // die ick verslyt
1170 Met vruchtelóós beklagen.
O Aartsche Hel // dood myn gequel,1171
Door't snoeijen van myn daghen.1172
Ick ben alleen // verr' van de geen,
En tegen danck gebannen,1174
1175 Helas! van die // Ick 'tliefste sie1175
Van alle ionge Mannen.
Ach ongeluck! // ach leyde druck!1177
Sult nimmer ghy ophouwe,1178
Dit hart gewelt // dat nu dus knelt1179
1180 Dees teer benaude vrouwe?1180
O schrale Dood! // komt en doorstoot1181
Dees Vrouwelycke Borsten.
GRYANE

kas: schrijn, in de zin van bewaarplaats van een heilig voorwerp. Vgl. P.C. Hooft, Brieven.
Ed. Van Vloten. Leiden, 1855. Deel I, no. 132: Die gewoon was,... die beelden in sijnen
binnenborst als een kappelle te metsen... Zo schreef Hooft na de dood van zijn vrouw Christine
van Erp. onbemorst: onbezoedeld.
1167 gequel: lijden.
- Griane inde Gevangenis: bij vs. 1169 begint het tweede toneel van het derde bedrijf. Eerst
is Griane alleen in de gevangenis met Lerinde, van vs. 1228 af zijn ook de keizer en Tarisius
daar, van vs. 1272 af is enkel Tarisius nog aanwezig. Lerinde blijft voort-durend, of trekt
zich tijdens het bezoek van het toneel terug.
1171 Aartsche Hel: nl. de gevangenis; dood myn gequel: maak een eind aan mijn lijden.
1172 snoeijen: inkorten.
1174 tegen danck: tegen mijn zin; vgl. tegen wil en dank; gebannen: verdreven, met geweld
gescheiden.
1175 van die: neemt van de geen (vs. 1173) weer op.
1177 leyde druck: droeve smart.
1178 ghy: proleptisch voor Dit hart gewelt (vs. 1179).
1179 knelt: pijnigt.
1180 Dees teer benaude vrouwe: deze tere bekommerde, benarde vrouw.
1181 schrale: magere; hierbij moet gedacht worden aan de afbeeldingen van de dood.
1164
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1185

1190

1195

1200

1205

1183
1186
1189
1194
1195
1198
1200
1201
1202
1205
1206
1207

Ach! streng gemoet // dat so verwoet1183
Na u Kints bloet gaat dorsten.
Myn Moeder wreet // doet my dit leet,
En ghy versufte Gryser:1186
Een Keysers Kindt // om dat het mindt
Besluytmen straf int Yser.
U fel gegrim // u wreetheydt slim,1189
U dreyghen, noch u sweeren,
Gheen schrick noch nóód // noch Duyvel, dóót,
En kan myn liefde deeren.
Maar als ick sal // int tranen dal,
Door onghenuecht verdwijnen,1194
Myn schim bevreest // of bleecke geest,1195
Sal na myn dóót verschynen:
En quellen swaar // myn Ouders, maar
Myn echte Man ghepresen,1198
Die sal ick dan // waar in ick kan
Noch even dienstich wesen.1200
Myn prinsch! vertoeft // weest niet bedroeft,1201
Bedaart u wilt verlanghen;1202
Myn hart blyft u // al ist lyf nu,
In een kercker ghevanghen.
De trouw en eed // dien ick u deed,1205
Die sullen gheensins lieghen:1206
Hoopt, en vaart wel // de dinghen snel,1207
Op Aarden licht vervlieghen.

streng: wreed.
versufte Gryser: afgestompte grijsaard, nl. Grianes vader.
gegrim: toornen; slim: kwaadaardig.
onghenuecht: kommer; verdwijnen: bezwijken.
Myn schim bevreest: mijn vrees aanjagende schim; bleecke geest: bloedeloze geest; de geest,
zo meende men, was in overeenstemming met het lichaam waaruit deze was ontweken.
Myn echte Man: mijn echtgenoot; (vgl. vs. 364, 378); ghepresen: roemrijke.
dienstich: behulpzaam.
vertoeft: wacht.
Bedaart u wilt verlanghen: breng uw teugelloze begeerte tot kalmte.
De trouw en eed: de eed van trouw.
lieghen: geschonden, verbroken worden.
de dinghen enz.: alles wat toch al snel voortgaat, verdwijnt hier op aarde gemakkelijk als op
vleugels.
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1210

1215

1220

1225

*
O nuwe angst, op angst, en nakent swaar verdriet,1209
En kost o Goon! de straf u noch vernoeghen niet?1210
Ach rampsalighe Vrouw! verdoet u met u handen,1211
Ghy kundt doch langher niet bedecken uwe schanden.
Ick krydt myn ooghen uyt, en sterf door 't ghesucht,
Na der natuuren lóóp, so voel ick my bevrucht!1214
Och! of de soete dood myn droefheid wilden endighen:
Komt alghemeene Wet! komt haven der ellendighe,1216
Ick wacht u komst met vreucht.
Ick wacht u komst met vreucht! want die gheleerde Arts1218
Gaan hoopeloos van myn, hier uyt krygh ick wat harts.1219
Het gheen een ander schrickt,
Myn droevigh hart verquickt
Myn grof en swangher lyf die driecht myn schand te segghen,1222
Ick vind gheraden nu int bedt te blyven legghen,
Tot dat den Arebeyt, en die vervulde tydt,1224
Al met de hulpe Gods, my met de vrucht verblydt.
LERINDE houw!1226
LERINDE

Myn Vrouw! wat lust u te ghebieden?
GRIANE

Wat gheraas hoor ick daar? het schynen wilde lieden.

*
1209
1210
1211
1214
1216
1218
1219

1222
1224
1226

1213 't ghesucht volgens B en D; in A ten onrechte 't gesicht
nakent swaar verdriet: naderend zwaar onheil.
kost: kon; vernoeghen: bevredigen.
verdoet u met u handen: beroof uzelf van het leven.
Na der natuuren lóóp: volgens de wetten der natuur.
alghemeene Wet: de wet die voor iedereen geldt, nl. de dood.
Arts: blijkbaar een meerv. artse - artses - arts.
Gaan hoopeloos van myn: gaan hier vandaan in het besef dat mijn toestand hopeloos is.
hier uyt enz.: hieruit put ik wat moed, nl. in zoverre dat de artsen haar werkelijke toestand haar zwangerschap - niet opmerken.
grof: dik; driecht: dreigt; te segghen: openbaar te maken.
Arebeyt: barensnood.
houw: gebied. wijs van houden, in de zin van: wacht eens!
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KEYSER

Ten waar de KEYSERIN my hart'lyck had ghebeen,1228
't Souw by myn dochter, my niet lusten nu te treen.1229
1230 Als onnut ghy verwerpt, u Vaders nutte raden,1230
En volcht u blinde lust, oft wel, of niet betaemt.1231
Ghy weyghert seer verwaant, stout-hartigh sonder schaamt,1232
TARISIUS myn Neef, met lasterlyck versmaden.1233
Ick sweert u by myn Hooft! ick sweert u by myn Trouw!1234
1235 Dat ghy nu langher niet myn wille sult weerstreven;
Ick heb hem u belooft, ick sal hem u oock gheven.
Ghy sult (al wouwt ghy niet) zijn stracx TARISI Vrouw.1237
Myn soon, op dat mijn woordt bestendich wert ghehouwe,1238
So gheef ick u te saem; met dese fiere maachd,1239
1240 Gaat, doet en leeft met haar, na dattet u behaaght,1240
Houwt daar u lief, u bruyt, en u ghetrouwde Vrouwe.1241
TARISIUS

Myn Heer de KEYSER, ick ben een te ringhen mensch,1242
Om tóónen u de eer, en danck die ick u wensch:
Ick kan u voor dees tijt niet wenschen and're saken,
1245 Als dat de lieve God myn gunst wil machtich maken.1245

1228
1229
1230
1231
1232

1233
1234

1237
1238
1239
1240
1241
1242
1245

Ten waar: ware het niet dat, als niet; hart'lyck: uit de diepte van haar hart.
'tSouw by enz.: ik zou niet geneigd zijn bij mijn dochter binnen te gaan.
raden: raadgevingen.
u blinde lust: uw drift die als blind is, d.w.z. die geen rekening houdt met de gevolgen.
verwaant: eigenl. iemand die zich buiten de orde der dingen stelt, vol eigenwaan;
stout-hartigh: overmoedig; sonder schaamt: schaamte houdt iemand binnen de perken; zie
Inl. blz. 35.
met lasterlyck versmaden: de verachting van Griane treft Tarisius in zijn eer; laster is
schending van de eer.
Ick sweert u by myn Hooft: in het hiërarchische systeem van correspondenties werd het hoofd
vergeleken met het empyreum; hier betrof het het hoofd van de keizer, die het naast-goddelijk
gezag bekleedde; ick sweert u by myn Trouw: trouw had zijn correspondentie in de trouw
van God.
stracx: weldra.
Mijn soon: de Keizer richt hier zich tot Tarisius; bestendich wert ghehouwe: stand houdt.
gheef ick u te saem: verbind ik u in het huwelijk.
leeft: handel, ga om.
bruyt: deze naam ontvangt de vrouw na de eerste huwelijksnacht. Er is een climax in de
opsomming.
een te ringhen mensch: niet bij machte; Tarisius spreekt niet ‘hiërarchisch’ tot de Keizer,
maar als mens.
gunst: hartelijke genegenheid, diepe liefde; machtich: krachtig.
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GRIANE

1250

1255

1260

1265

1247
1248
1249

1250
1251
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1262
1264
1266

Helas mijn Vader! ick en hadde noyt gedacht,
Dat ghy vergrimt (uyt nijt) sout bruycken uwe kracht:1247
Op u kints slappe jueghd, die quijnt by óógemercken,1248
Ghy dringht myn vrome wil, om bóósheyt snóót te wercken.1249
Neen ick ontkenne niet mijn hóóghe neefs waardy,1250
Syn dueghden eyschen een veel waardigher als my.1251
Maar wy so na verwant van beyde de gheslachten,
En hebben so myn dunckt gheen oorloch te verwachten.1253
Het Maachschap, anghesien, en 'tna bestaende bloedt,1254
Als Moeders, broeders soon, dicht by ons opghevoedt.1255
Voorts is my teghen 'thart, een dingh dat my doet vresen:1256
Dat hy my niet ghenoegh lief-tallich en sal wesen.1257
Vermits de ommegangh die hy steets heeft ghehadt,1258
Door dees ghemeenschap stouwt, dunckt my oock Vader, dat
Ick hem nemmermeer ghenoegh sal konnen eeren,
Ghelyck een Vrou betaamt, te doen haar Man, en Heere.
Myn Heer, en belchts u niet, ghy hóórden (met verlof,)1262
Met sachter middel my het quaat te wennen of.
Ghemerckt den swacken staat, daar ick in leef inwendich.1264
Leef, o neen! in sterf, vermaghert, en ellendigh.
Het prachtighe ghewaadt dat ghy tot bruyloft spaart,1266
Verruylt dat an een kleedt tot myn droeve uytvaart.

vergrimt: grimmig; uyt nijt: en wel uit toorn; deze werd als een hartstocht beschouwd, de
redelijke mens onwaardig.
slappe: zwakke; by óógemercken: zienderogen.
dringht: zet aan; myn vrome wil: mijn wil die zou willen handelen in overeenstemming met
de hiërarchische orde; bóósheyt snóót: boosaardige verdorvenheid nl. door in te gaan tegen
de door God ingestelde orde; te wercken: uit te voeren.
waardy: waardigheid.
eyschen: vragen, verlangen.
oorloch: onenigheid, twist. Griane zegt: onze geslachten zijn zo na verwant, dat er geen
twist, oorlog, dreigt als ons huwelijk niet zou doorgaan.
Maachschap: familieverwantschap; anghesien: in het oog gevat, gelet op.
dicht by ons: aan ons hof.
is my tegen 'thart: stuit mij tegen de borst.
Dat hy my enz.: dat ik niet voldoende van hem zal houden.
Vermits de ommegangh enz.: daar de omgang die hij steeds (met mij) heeft gehad, door deze
gemeenschap (van het huwelijk) dringt...
en belchts u niet: wees er niet boos om; met verlof: neem me niet kwalijk.
Ghemerckt enz.: met het oog op de toestand van zwakheid, waaraan ik innerlijk ten prooi
ben.
spaart: bewaart.
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Want ick ghevoel de dóódt beleghert my vast nader.1268
Ach! wat ys-koude hart heeft laas! myn strenghe Vader?1269
KEYSER

1270 Daar ik de sluetel houdt, 'kbevele u de wacht,1270
Leeft met myn dochter nu, na ghy 't raadsaamste acht.
TARISIUS

Mevrouw ick bidde u, toch niet mismoedich schreyt
Over het ghene, dat de KEYSER heeft gheseyt,
Om mynent wil (ick sweert) ick liever al myn daghen1274
1275 De swaarste slaverny vrywillich wil verdraghen.
Dan ick een oorsaeck souw van uwe droefheyd zyn.
En ick verhoop dat ghy metlyden noch met myn1277
Sult kryghen, door den dienst van myn ghetrouwe sinnen:
En door u selfs bekoort sult póóghen myn te minnen.
1280 Dits 'tgheen den KEYSER tracht te dringhen met ghewelt,1280
Die doch uyt gramschap u ghevanghen heeft ghestelt.1281
En buyten wet, of recht, heeft hy oock dit ghesproken.1282
Op dat ghy niet en waant dat dit door myn toestoken1283
Gheschiet is, siet ick stel de sluetel en de wacht
1285 Van u persoon, (myn lief!) volkomen in u macht.
De Heere wil Me-vrouw in eeuwicheydt bewaren.1286
GRIANE

Wat suysselent ghewiech, van hobbelende baren1287

1268
1269
1270
1274
1277

1280
1281
1282
1283
1286
1287

beleghert my vast nader: sluit mij steeds meer in, nadert mij steeds dichter.
strenghe: harde, onverbiddelijke.
'kbevele u de wacht: ik vertrouw de bewaking aan u toe. Na vs. 1271 verlaat de keizer het
toneel.
Om mynent wil: wat mij betreft.
En ick verhoop enz.: ik hoop dat gij nog eens mede-gevoel (d.i. dezelfde gevoelens die ik
heb) met mij zult krijgen, doordat mijn ziel (= myn ghetrouwe sinnen) geheel in uw dienst
staat en dat gij, door deze gevoelens bekoord, zult proberen mij lief te hebben.*
dringhen: af te dwingen.
doch: toch, immers.
dit: slaat op de vzn. 1270-1271.
toestoken: aanstoken.
bewaren: behoeden. Na deze versregel verlaat Tarisius het toneel.
suysselent ghewiech: zacht ruisend wiegen; hobbelende baren: deinende golven.
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Ghevoel ick, lacy nu! in myn beroerde gheest?1288
Ick heb myn daghen noyt, soo seer ontstelt gheweest.1289
1290 Wat tobbende ghedrangh verschuyven al myn krachten,1290
Ach! hoe vervoeren my myn woelende ghedachten?1291
De sluymer-slaap bespringht 't onrustich droef ghemoet,1292
De vaack vermomt 'tghesicht met ooghe-luycken soet.1293
De vensters van myn hart dud-doorich zyn besloten.1294
1295 Ick slaperighe mensch die was daar al beschoten.1295
Wel op, Wacht-vrouw, vertreckt, vertreckt u an een sy,1296
Laat niemandt doch so langh ick slaap, versoecken my.1297
Langh-lijf-.
Siet deuse labbighe hóóp, die lachender hiel scheets om,1298
As ick en reys quansuys, met melck ter marckt kom.1299
1300 Hoe ist hier malle-moers Nift? ja siet dese Mallemerocken,1300
Siet dese Neske-bollen, durven met myn dus gecken, en jocken.1301
Wel Nebbelings-hooft, hoe ist? b'aaghtet jou wel of niet?1302
Ey lieven, om goos-wil, hoe staat dit smal-biendt goet en siet,1303
BOUWEN

myn beroerde gheest: mijn geest, verward door tegenstrijdige gedachten.
myn daghen: in mijn leven; ontstelt: uit het evenwicht.
Wat tobbende enz.: Wat afmattend gedrang (nl. van de gedachten) maakt al mijn krachten
machteloos.
1291 hoe vervoeren enz.: hoe slingeren mijn snel afwisselende gedachten mij heen en weer.
1292 sluymer-slaap: aansluipende slaap; bespringht: overvalt.
1293 De vaack enz.: de slaap vermomt het gezicht door het aangename sluiten van de ogen.
1294 De vensters enz.: de vensters van mijn hart zijn door sluimersoezen afgesloten, nl. voor
gemeenschap met anderen. Tussen vs. 1293 en 1294 zou men ‘immers’ kunnen denken: het
gelaat ziet er anders uit, immers de ogen, de vensters van de ziel (hier onder het aspect van
het hart dat de zetel van de gevoelens is) zijn gesloten.
1295 beschoten: getroffen (door de slaap); daar wijst terug naar vs. 1287-1288. Haar zachtere
gevoelens die zich openbaren, schrijft Griane toe aan de slaap die haar overvalt.
1296 vertreckt u: verwijder u, trek u terug.
1297 versoecken: bezoeken (en lastig vallen).
- Bouwen: bij vs. 1298 begint het derde toneel van het derde bedrijf; vgl. Inl. blz. 67-72.
1298 labbighe: praatzieke; hiel scheets: heel spottend.
1299 en reys quansuys: zomaar eens een keer.
1300 malle-moers Nift: lett. nicht van een mallemoer: zottin; Mallemerocken: malloten.
1301 Neske-bollen: onnozele bloedjes; gecken, en jocken: de gek met mij steken en grappen over
mij maken.
1302 Nebbelings-hooft: punthoofd; b'aaghtet jou wel of niet: vind je 't goed of niet; ga je ermee
akkoord of niet?
1303 om goos-wil: om Gods wil; hoe staat enz.: hoe staat dit smalvoetige volkje (nl. de vrouwen)
te kijken.
1288
1289
1290
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Dese besuckte Stee-katten schempen altijdt met de Boeren,1304
1305 Maar wy huy-sluy kuenen huer wel weer loeren.1305
Moye, klare, ochtent melck. Nou volck gheeft myn hangt-gift?1306
Ick selse jou voor niet gheven, ist datse tsamen lóópt, of datse schift.1307
Gy selter niet een haartje in vijnden, myn wijf is puntich, en suyver.1308
Ick gheef goet koop, burghers het mingellen om ien stuyver;1309
1310 Dan trouwen myn huysen, en myn ouwe karnuyts1310
Die brengh ickse een hiel volslaghen jaar om seven duyts.1311
Een ouwelieuw het pijntje dat is marck-gang tueg een braspenning:1312
Huye-nochtent als ick stong, en kalfaterde de henning,1313
So vong ick tuysent, een stickeweechs van uys huys1314
1315 Een knoppel-doeck, met een snap-haan, met een vier-yser, en met oly-kruys,1315
Met acht-guesen-duyten, en twintich biecht-oortjes.
Moye warme soete melck; wel kyeren dat sinne woortjes,1317
Sinnelijcke NEELTJE, dat is myn wittelijcke waarlijcke wijf,1318
Ick ben huer etroude man, Ic ben BOUWEN LANG-LIJF.

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310

1311
1312
1313
1314
1315

1317
1318

Dese besuckte Stee-katten: deze vervloekte stadsmensen; schempen: spotten.
wy huy-sluy: wij, landlieden; loeren: erin laten lopen.
hangt-gift: het eerste geld dat een koopman 's ochtends ontvangt; het werd beschouwd als
een voorteken voor het zakendoen van die dag.
voor niet: voor niets, gratis; tsamen lóópt: dik wordt; schift: vlokkig wordt bij 't koken.
Gy selter enz.: je zult er geen haartje (n.l. van de koe) in vinden; puntich: netjes; suyver:
keurig.
mingellen: ongeveer een liter; ien stuyver: munt ter waarde van acht duiten; vgl. vs. 1311.
Dan trouwen: maar overigens; myn huysen: de huizen waar hij geregeld melk bezorgt; myn
ouwe karnuyts: mijn oude kennissen (speciaal: mensen aan wie een koopman geregeld en
betrouwbaar levert), mijn bevoorrechte klanten.
een hiel volslaghen jaar: een heel vol jaar; zeven duyts: dus één duit per liter minder dan bij
de klanten uit vs. 1309.
ouwelieuw: muntstuk, waarop een leeuw geslagen was = 10 penningen; pijntje: pint, een
halve liter; marck-gang: marktprijs; braspenning: 20 penningen.
Huye-nochtent: vanmorgen; als ick stong enz.: toen ik de afrastering stond op te knappen.
vong: vond; tuysent: ten onzent, d.i. in onze buurt; stickeweechs: een eind weegs.
knoppel-doeck: doek, waarvan men de vier punten samenknoopt om er iets in te bewaren,
in het bijzonder geld; snaphaan, vier-yser enz.: kleine muntstukken. De wijdlopigheid is
typerend voor de boer.
kyeren: kinderen; dat sinne woortjes: dat zijn woorden, waarop je kunt vertrouwen.
Sinnelijcke: zindelijke; wittelijcke: wettige; waarlijcke: voor de wereld, of waarachtige.
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*
1320 Ene wet, en wierom, ene waarom sou ick naat? soch! hoe bijster vrijden haar lodder,1320
En onse Dirck dierten, en blaeuwe Jaap, en jonge Jan slodder,
En Gerritje Góórgat, en Harmen glatmuyl, en kittighe Piedt
Wel waarom Klorus, Jorus, Gorus, of Flores niet?1323
Zo haast als sy myn sach, so stongh ick huer wel an,1324
1325 Want sy riep, int volle seltschip, dit is myn eyghen sint-jan.1325
En doe ick huer trouwde, de maats die tierden as de Duyvel.1326
Men mach segghen watmen wil, maar ick hou veel van reyn suyvel.1327
Ick was nou lest met spil-penning en met licht-hart int ghelach,1328
Ja sus sy hadde daar sukke praat dat icket niet segghen mach.1329
1330 Ho! seyde spil-penning: as de helft melck is, en 't angder uyt de sloot:1330
Al isse schoon van overmorghen, wat? dat en is gien noodt.1331
't Is die versoorde pap-eters al goet enoech, by myn siecken.1332
Ick wil myn bloet drincken om die weersoordighe Ste-kliecken.1333
Wat meyn ghy dat Kees-licht-hart, zyn vuyle hangden wast?1334
1335 Neen hy vaar, al had hy ick weet niet, wat wel e-tast.1335
Wat hettet te beduyen, 'tis een wilt hoen, een dol-kuycken,1336

*
1320

1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

1333
1334
1335
1336

1330 spil-penning volgens D; in A en B ten onrechte spel-pening
Ene wet, en wierom: een wat en waarom. Een reactie op het noemen van zijn naam als man
van Neeltje. Hij bedoelt, waarom zou ik dat niet doen, want hij was de uitverkorene; naat:
niet; soch: zie; hoe bijster: met hoeveel aandrang; vrijden: dongen naar haar; de opsomming
van de namen is een staaltje van de vindingrijkheid van het volk om personen naar bepaalde
eigenschappen of uiterlijkheden een bijnaam te geven.
Wel waarom enz.: en of dat nog niet genoeg is.
Zo haast: zo gauw; stongh ick huer wel an: beviel ik haar wel.
int volle seltschip: dus waar iedereen bij was; myn eyghen sint-jan: mijn uitverkoren vrijer.
de maats: de andere vrijers.
Men mach enz.: zeker dubbelzinnig op te vatten.
was ... int ghelach: zat met hen in de kroeg.
Ja sus: bastaardvloek; nu nog: jasses.
't angder: de andere helft; het ‘lengen’ van melk met water was een bekend verschijnsel.
Al isse schoon: ook al is zij (= de melk); van overmorghen: een verdraaiing voor ‘van
onbepaalde onderdom’*.
versoorde pap-eters: uitgedroogde papeters; er wordt door Spilpenning in zijn
boere-welgedaanheid kritiek geleverd op het uiterlijk van de stedelingen; by myn siecken:
bij mijn levensadem.
die weersoordighe Ste-kliecken: die bedriegende stads-fluimen.
Wat meyn ghy: wat denk je?
Neen hy vaar: waarachtig niet, vadertje; al had hy ick weet niet, wat wel e-tast: al had hij,
het kan niet schelen wat (voor viezigheid) in zijn handen gehad, aangepakt.
Wat hettet te beduyen: om kort te gaan; dol-kuycken: redeloze knaap.
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*
Hy besteelt alle nachts de buure huer korven en huur fuycken1337
Al sachet imet, siet daar is niemet soo koen1338
Die hem daar teghen verset, niemet het garen midt hum te doen1339
1340 De Dubbeld'uw noch de Schouwt, en durven hum niet vanghen1340
Guts wolven hoe is die Karel gheteyckent in zyn wanghen!1341
Nou lestent quamer een dief-layer tot zijnent kuyeren,1342
Hy veeterden hem na zyn korn en hy leyden hem inde luyeren.1343
Het leste kartier en duechd niet, wat sel ickje mier segghen?1344
1345 Hy wodt gisteren al weer een sneetge int hondert legghen.1345
Dan ick houwer myn gheck mee! ick heb altijdt verstaan,1346
Het is ghesonckt, mit ien hielle huyt slapen te gaan.1347
Onse roo-bonte-Koe, is nou al weer met jonghen,1348
En de blaeuwe blaarde grijs, het inde angere weeck, met de varingh gesprongen,1349
1350 Ick wed ick int ierst niet weer, met melck in stee vaar,1350
Ick souwt niet gedaan hebben: was myn wijf niet op 't uyterste swaar1351

*
1337

1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351

1343 zyn korn volgens B en D; in A zy korn - 1350 int ierst volgens B en D; in A ten onrechte
ierst in
korven: van stro gevlochten dikbuikige korven met smalle ingang, die bij sloten en plassen
werden geplaatst en waarin de eenden hun eieren legden; fuycken: netten om vis, vooral
paling te vangen.
imet: iemand; koen: dapper.
hem: zich; het: heeft.
Dubbeld' uw: baljuw*.
Guts wolven: bastaardvloek voor Gods wonden; Karel: kerel; gheteyckent: gemerkt door
littekens overgehouden uit vechtpartijen.
dief-layer: diefleider, dienaar van de schout om misdadigers voor te leiden; tot zijnent: naar
zijn huis.
Hy veeterden enz.: hij zat hem op zijn huid en hij nam hem te grazen.
Het leste kartier en duechd niet: een uier van de koe is verdeeld in vieren: vier kwartieren.
Bouwen bedoelt dat ook het laatste kwartier niet in orde is (b.v. door infectie), de hele uier
is dus ziek, m.a.w. Kees-licht-hart (vs. 1334) is een grondig verdorven heerschap.
Hy wodt enz.: hij wou gisteren ook al weer in het wilde weg met het mes vechten.
Dan: maar; ick houwer myn gheck mee: ik doe alsof ik gek ben, d.i. ik doe alsof ik niet begrijp
wat hij wil; verstaan: begrepen.
ghesonckt: gezond, heilzaam; mit ien hielle huyt: met een gave huid, d.w.z. niet met een gat
van een messteek erin.
is nou al weer met jonghen: is nu al weer drachtig. De bedoeling van dit vers en het volgende
zal zijn dat de melkgift van deze koeien al weer aan het verminderen is.
de blaeuwe blaarde grijs: de blauw-grijze met witte vlek voor de kop; angere: andere, vorige;
varingh: stier.
int ierst: voorlopig; in stee vaar: naar de stad ga. Bouwen hoeft voorlopig niet nog eens met
melk naar de stad om de reden in de vorige verzen genoemd.
was myn wijf enz.: was mijn vrouw niet zo ver dat het kind elk ogenblik kan komen.
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Wel waar sel icker mee heen? Nu ick magh gaan loopen
En sien, of ick myn melck by de huysen kan verkoopen.
binnen.

GRIANEGRIANE: BIJ VS.

1354 BEGINT HET VIERDE TONEEL VAN HET DERDE BEDRIJF.
Help God! wat nacht-ghesicht of droom, is my verschenen?
1355 Noch jaacht en klopt myn hart, noch trillen my de zenen,1355
Myn ancxstich hip'lend' bloet, dat wagghelt in myn borst1356
Myn hiel, 'ken weet niet wat? dat ick niet reppen dorst.1357
Gheen Nachtemerrij wast, die my uyt ancxst de róóken1358
Noch sot of ijl ghedwaas, van waren, of van spóócken.1359
1360 't Was overlast van spijs of moghelijck swaar bloedt,1360
Neen! 't is Gods oordeel straf die anklaaght myn ghemoedt,1361
En maant my inde nacht, met gruwelijck anspreecken:1362
Hy dreyght myn stout bestaan, seer grimmich quaadt te wreecken.1363
Ick wil Gods hooghe raadt, veel meer ghehoorsaam zyn,1364
1365 Als d'onbesnoeyde lust, van 't jongher hart van myn.1365
Hoe leldt de Min en dwangh, in myn verlieft mee-weten?1366
Ick moet, maar 't is my leedt! FLORENDUS u vergheten:
Wie mach de wille vanden Hemel wederstaan?
Wat nu den Keyser eyscht, dat werdt van my ghedaan.1369
TARISIUS

1370 God gheef myn Vrouw gheluck, en make fris ghesont
U bloeyend' varsche juechd, en roose roode mont.

1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1369

zenen: zenuwen.
hip'lend': kloppend; wagghelt: aarzelt waarheen te stromen.
Myn hiel: mij hield in zijn greep; reppen: bewegen.
Nachtemerrij: nachtmerrie; zie Inl. blz. 57; die my uyt ancxt de rooken: die mij het angstzweet
deed uitbreken.
sot of ijl ghedwaas: nietswaardig, leeg bedrog; waren, spóócken: geestverschijningen en
spoken; zie Inl. blz. 56.
swaar bloedt: zie Inl. blz. 57.
straf: hard.
maant: roept ter verantwoording; met gruwelijck anspreecken: zie Inl. blz. 59.
myn stout bestaan: mijn overmoedige daad.
hooghe raadt: souvereine beslissing.
d'onbesnoeyde lust: de niet op tijd ingetoomde begeerte, niet door de rede ingekort; van 't
jongher hart: van het jeugdige hart.
Hoe leldt de Min en dwangh: hoe babbelt de drang van de min overredend; in myn verlieft
mee-weten: in mijn verliefd gemoed.
eyscht: vraagt, met de bijbetekenis van ‘krachtens zijn recht en macht’; werdt: wordt, zal
worden.
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GRIANE

Het schynt beleefde Heer, dat ghy int minst soud kunnen,1372
Al mocht ghy yemant quaad, het selfde willen gunnen.
Dyn able huesheyd Prins die maackt u steeds gewoen,1374
1375 An my, onwaarde Mensch (onverdient) dienst te doen:1375
Insonderheyt de saack die 'k van u heb genoten,1376
Dat by myn selven ick Trou-hartigh heb besloten1377
Den uwen heel en al, volkomelyck te zyn:
Op die voorwaarde; dat ghy gantschelyck an myn,
1380 Myn ongehoorsaamheyt, die'k hebben mach bedreven,
Uyt goeder herten sult quytschelden en vergeven?1381
TARISIUS

Suf ick? slaap ick? dróóm ick? hoe sta ick doch en staar,1382
Beweeghloos en stom, of ick gesturven waar?
Wat levendich gewoel komt my voor 'tharte weemlen?1384
1385 d'Inheymsche vrueghd moet ick wegh ruymen en opheemlen.1385
Myn voort-varende ziel van blydschap host en bruyst,1386

1372

1374
1375

1376
1377
1381

1382
1384
1385
1386

Het schynt enz.: het schijnt, goedertieren Heer, dat gij, al hadt gij de macht tot kwaad
tegenover iemand, dit in het geheel niet zoudt kunnen willen doen. Griane gebruikt het woord
beleefde = goedertieren, omdat zij daarmee Tarisius' zin voor rechtvaardigheid wil uitdrukken.
able huesheyd: welgevallige, zedige hoofsheid; Prins: Vorst; gewoen: gewend aan.
onwaarde Mensch: tegenover Tarisius die zijn ‘vorst-zijn’ door zijn houding waar maakte,
stelt zij zich zelf als iemand die de ‘waarde’ d.i. de ‘waardigheid’ van de mens veronachtzaamt
en daardoor onverdient de gunsten van Tarisius geniet.
de saack die 'k van u heb genoten: nl. het in handen stellen van de sleutel van Grianes
gevangenis (vs. 1284).
Trou-hartigh: trouw was een eigenschap die het hiërarchische bouwsel in stand hield; Griane
betuigt daarmee dat zij zich wil voegen in de orde der dingen.
Uyt goeder herten: het woord hart was van oorsprong onzijdig, het werd later als vrouwelijk
beschouwd. De r is de derde naamv.-uitgang; ‘goed’ was iemand die zich schikte in de
hiërarchische orde.
Suf ick?: ben ik ontzind?*; hoe sta ick doch en staar: hoe sta ik toch te staren.
levendich gewoel: wat levend woelen; weemlen: rondom ... dringen. Wij moeten hier denken
aan de spiritus die zich in het hart concentreren.
Inheymsche: innerlijke; opheemlen: ordenen.
Myn voort-varende ziel enz.: mijn ziel die voorwaarts dringt, springt op van blijdschap en
uit zich op overdadige wijze.
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1390

1395

1400

1405

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1395
1398

1399
1400
1401
1402
1403
1405

Dit reddelóóse schip met Reeden geharpuyst,1387
Waart niet verlóód, verhuydt met snel ontsagh voor schanden,1388
Myn over-laden geest souw als schip-brueckigh stranden.1389
O heyligh van myn hart! o stapel van myn vruecht!1390
O stempel van myn lust! O Rose van myn Juecht!1391
Hart-ader van myn wil! Borne van myn gedachten!1392
O prickel! sweep, en dwang! van myn verborgen krachten.
O Stuensel van myn ziel! myn eygen hart: ick sweer!
Eer eynde neemt myn trouw; so sult ghy sien veel eer1395
De slymerige Visch, uyt die schuymende stróómen
Sien vliegen na het Bosch, en nest'len in de Bóómen.
'tPluym-dragende Gediert, en 'tonvernuftigh Vee,1398
Sal sich verhuysen inde schommellende Zee.1399
Den Hemel sal zyn ste vermang'len buyten waarde,1400
Zyn saal herbouwen, op de lompe logge Aarde.1401
Den onstanthaften mensch met zyn Gesin ter vlucht,1402
Sal sich verbergen in de lyve-lóóse lucht.1403
Eer dat myn Liefde sal verkoelen of verkouwen.
Ick sal u als myn ziel (ist mog'lyck) hooger houwen.1405

geharpuyst: met harpuis, een mengsel van hars en olie besmeerd, waardoor een oppervlak
hard en glad wordt.
verlóód: met lood bedekt; verhuydt: met huid bekleed; met snel ontsagh: met de snelwerkende
vrees.
over-laden: te zwaar beladen.
heyligh: heilige, zelfst. n.w., iemand die verheven is in de gedachten van een ander; stapel:
zetel of steunsel*.
stempel van myn lust: stut, zie WNT deel XV, kolom 1436-1437. Ook mogelijk is stempel
in de zin van merkijzer (om munten te slaan). Immers, zijn lust wordt door haar bepaald.
Borne: bron.
Eer eynde enz.: het adunaton dient als krachtige bevestiging; vgl. vs. 1149.
't Pluym-dragende enz.: vogels en dieren zijn hier traditioneel gescheiden; 'tonvernuftigh
Vee: de dieren die niet begaafd zijn met het vernuft, de rede, een gave alleen kenmerkend
voor de mens.
de schommellende Zee: de deinende zee.
zyn ste vermang'len: zijn plaats verwisselen; buyten waarde: zonder zich om zijn waardigheid
te bekommeren.
saal: ruimte, gewelf; de lompe logge Aarde: de aarde was gevormd uit de meest massieve,
vaste materie, het minst etherische der elementen; vandaar lomp en log.
onstanthaften: onstandvastige, grillige; Gesin: familie en dienstbaren; ter vlucht: vliegende.
lyve-lóóse: weinig massieve (zie vs. 1401).
Ick sal u enz.: Bij liefde en wederliefde vestigden de zielen van de partners zich in elkaars
lichamen: mijn ziel is dan uw ziel. Boven de menselijke ziel ging uit die van de engel en in
verband hiermee moeten we Tarisius' uitspraak (ist mog'lyck) hooger houwen interpreteren.
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Ick sal myn macht en tyt volkomelyck besteen,
In uwen dienst en last van uwe sinlyckheen.1407
Siet, dit beloof ick u: op prinselycke trouwe,
So verr' het u behaaght, myn lang-geliefde Vrouwe.
GRIANE

1410 Ick neemse aan in danck, myn hoogh-geboren Prins:
Dewyl't u dus gevalt, ick weyger het geensins.1411
Doch met den Trouw-Tryumph, wilt (bid ick) so lang wachten,1412
Tot ick verkrygh door Tydt, myn afgenomen krachten.
So haast ick varsch verhaal myn bly-verwigh gestalt,1414
1415 So doet met u Slaaf-in, na dat u best gevalt.
TARISIUS

Vaart wel myn waarde Bruyt, ick gae myn Heer verklaren;1416
Gants vrolyck-hartigh, myn huechlyck wedervaren.
CHOOREN

De schyn-groot yd'le-Eer, gants Hemel hoogh verheven,
Soeckt de verwaande mensch met moeyten in dit leven;1419
1420
Of't schóón zyn sotheyt mint,
Versochtheydt die bevindt1421
Dat Leven, Lof, en Windt // zyn even haast verdreven.1422
De wervel-siecke Eer, vervolghen grootsche Heeren,1423
Die net haar beelden of, in lust, in staat, of kleeren,1424
1425
In gulle overdaat,1425

1407
1411
1412
1414
1416
1419
1421
1422
1423
1424
1425

en last van uwe sinlyckheen: in de opdracht gegeven door uw verlangens.
Dewyl't u dus gevalt: daar het u zo behaagt.
Trouw-Tryumph: plechtige huwelijksfeest.
So haast ick enz.: zo spoedig ik mijn vrolijkkleurige uiterlijk (gedaante) fris terug zal krijgen.
Bruyt: Tarisius noemt haar zijn bruid op haar belofte dat hij met haar mag handelen als zijn
Slaaf-in; verklaren: op de hoogte brengen.
Soeckt: tracht te verkrijgen; verwaande: overmoedig-aanmatigende; met moeyten: met zware
inspanning.
Versochtheydt: ervaring.
zyn even haast verdreven: even spoedig weggedreven zijn.
De wervel-siecke Eer: de grillige eer, geneigd tot dwarrelen; vervolghen: streven naar;
grootsche: prachtlievende (magnificus).
net: schoon; beelden of: schetsen.
gulle: overvloedige.
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1430

1435

1440

1445

1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1437
1439
1441
1442
1443
1444
1446

Brood-droncken, wuft, en quaat,
Sy mercken (maar te laat) hoe snel HET KAN VERKEEREN.
Men oorlooght, kryght, en twist om eere te verwerven,
Dees sotte hovaardy stort landen int bederven;1429
't Baart volcken swaar verdriet,1430
Door overlast, ay siet!1431
Om dese gróóte niet // moet mennigh duysent sterven.1432
Eerwaarde Hoofden kloeck, die preecken, dichten, sweeten,1433
Voor het ghepuepel snood, die 't u gheen danck en weten.1434
Ghenomen dat u vlijt,1435
Yemandt na wensch verblijdt,
De faam vernieler tijdt // u naam doodt doort vergheten.1437
Dees goddeloose eer gaat so de mensche quellen,
Dat sy haar salicheydt in eenen waach-schaal stellen,1439
Laas! om een hant vol lucht,
Van 'tvolx sot gherucht:1441
Dus dompelt die eer-sucht // de edel ziel ter hellen.1442
GRIANE trouweloos, die wil noch eerlyck schynen,1443
Verbercht, en baart haar vrucht, met sonderlinghe pynen.1444
Want in haar harte teer,
So hassebassen seer,1446
De liefde doch de eer // doet 't Moeders hart verdwynen.

int bederven: in het verderf.
'tBaart volcken enz.: het brengt zware rampen voor de volken teweeg.
overlast: gewelddadigheden.
dese gróóte niet: dit volstrekt nietswaardige.
preecken: vermanen; sweeten: zich veel moeite geven.
Voor het ghepuepel snood: voor de immorele massa. Hierachter staat wel de gedachte, dat
de massa slechts ten goede reageerde door bedreiging met straf.
Ghenomen dat: gesteld dat.
De faam vernieler tijdt: de tijd die de roem doet verbleken; doodt: zal doden.
sy: wijst terug naar de mensche, dat men als een meerv. kan opvatten; salicheydt: eeuwig
heil (zie vs. 1442).
Van 'tvolx sot gherucht: door de dwaze toejuichingen van het volk. De eer wordt hier dus
beschouwd als naam naar buiten (zie ook vs. 1447).
Dus: op deze wijze; dompelt ... ter hellen: stort hals over kop in de hel.
wil noch eerlyck schynen: wil nog aanspraak maken op eer.
Verbercht, en baart enz.: verbergt haar zwangerschap en brengt haar kind met bijzondere
smart ter wereld.
hassebassen: leveren strijd met elkaar, nl. liefde en eer.
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O ghy stiefmoeder quaat, bastaart van medelyen!1448
De dieren plomp, en wreet, haar ionghen wel bevryen:1449
1450
En doent met goede recht:1450
GRIANE 't is te slecht,1451
Die gheeft haar kint een knecht // om daar me wech te ryen.
Ghy dapp're Prinsen wys voorsichtich, en verstandel,1453
De eer leyt niet in schyn, maar in een eerbaar wandel:1454
1455
Doch elck die begheert,
Loflyck te zyn ghe-eert,
Al doet hy het verkeert // God betert! in zyn handel.1457

1448

1449
1450
1451
1453
1454
1457

ghy stiefmoeder quaat: gij boosaardige stief-moeder: Griane die haar moedergevoelens
verloochent, is geen échte moeder; bastaart, van medelyen: deugden waren erfelijk in
aristocratische geslachten, zo meende men. Van een bastaard was het niet zeker of hij
inderdaad op dit prerogatief kon bogen; bastaart van medelyen betekent dus dat het medelijden
dat van een bastaard is, dus onwaarachtig, onecht.
plomp: bot, niet-redelijk; bevryen: beschermen.
met goede recht: d.w.z. zoals het in de hiërarchie der dingen behoort.
't is te slecht: het is zeer afkeurenswaardig.
wys voorsichtich: de nadruk ligt op het aspect van het vooruitzien in de wijsheid; verstandel:
handelend in overeenstemming met de rede.
wandel: gedrag.
God betert: God betere het, God moge dat in gunstige zin veranderen; in zyn handel: in zijn
doen en laten.
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Het vierde deel, vierde bedrijf
met het kint-.
Zo haast GRYANE was van't kindeken ontslaghen,
Gaft haar wacht-vrouwe my, om heym'lijc wech te dragen.
Ick heb het kleene wicht al bevend' anghevaart,1460
De slappe moeder sprack bewegelijck van aart;1461
Moet ick och lieve kint! zyn strengher van manieren1462
Als 't hart-vochtighe Vee, en woede wilde Dieren?
En is dit Moeders hart, gheen harde Marbersteen,
Dat het sich niet erbarmt over myn vleys en been?
Och! mocht myn waarde soon het leven maar verwerven,1466
Ick souw soo huechlijck om zynent wille sterven.1467
Met dat sy dit sprack: wierp sy haar schreyend' om
Haar blieck-blanck aanschijn, in Cristalle tranen glom,1469
't Scheen dat haar weerlóós-lijf int nat óóch-water swom.1470
Wy hebben haar vertroost, en redelijck verbeden.1471
Immers ick ben tot hier met 't kleene kind ghereden,1472
Wist ick, o goede Godt! wat ick besluyten souw.
Ick vreest te gheven an een arme Boere vrouw.
KARDIN hebt ghy de last om 't sus dan anghenomen?1475
Ick duchte dat haar schult door 't kind noch sal uytkomen
Want door al 't lantschap wijt is seer verspreydet dit,1477
KARDIN

1460

1465

1470

1475

1460
1461
1462
1466
1467
1469
1470
1471
1472
1475
1477

Kardin: bij vs. 1458 begint het eerste toneel van het vierde bedrijf.
anghevaart: aangenomen.
slappe: zwakke; bewegelijck van aart: licht te ontroeren tengevolge van haar natuur.
van manieren: van gedrag.
het leven maar verwerven: nl. het verdere leven, dus: maar in leven blijven.
soo huechlijck: met vreugde.
blieck-blanck: in-wit.
haar weerlóós-lijf enz.: een hyperbool, Griane was ‘overstroomd’ met tranen.
redelijck verbeden: met redelijke argumenten overgehaald nl. om haar kind af te staan.
Immers ick: ik, tenminste; Griane heeft zich dus bij de situatie neergelegd.
om 't sus: tevergeefs.
al 't lantschap wijt: het gehele wijde land.
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Dat om FLORENDUS wil GRYAAN ghevanghen sit.
Onsichtich wijt ghedacht, bedenckt de saack wat varder,1479
1480 Ick wilt gaan brenghen by een Kluysenaar of Harder.
O breyneloos besluyt, seer jachtich gants onstelt.1481
Ick salt gaan legghen voor een vondelingh int velt.
Vaart wel ellendich kindt, de Heer wil u beschermen,1483
Ick hoop dat yemandt sal sich over u erbermen.
1485 Al evenwel 't is best dat ick de plaatse merck,1485
De Schepper aller dingh werckt wonderlijck zyn werck.
De hongher praamt myn Maagh, om spoedigh 't huys te raken,1487
Ick sal GRYANE wel een lueghentie wijs maken.
binnen.

Langh-lijf-.
O bloemerharten! gangs bloet! mach ick nou niet parlementen?1489
1490 Gords-sackerlóót! ick sweert by seven sacken Krenten,1490
't Waar by myn sier niet goet, datme nou een schijtvalck te moet // quam,1491
Ackerlijden! dat ick nou by aalwaardighe Klaas-kloet // quam1492
Ick leyde waraftich wel een kancxie goet kóóp.1493
O hongdert vijftien Turcken! hoe is myn de kop opter loop?1494
1495 Ja wel kyeren 't is te bijster! Ja wel souwt myn niet moeyen?1495
Sie daar, ick wodt wel, om ien van myn alderbeste Koeyen;1496
BOUWEN

Onsichtich wijt ghedacht: onzichtbare, onbeperkte gedachte (vocatief); zie Inl. blz. 61-62.
breyneloos: krankzinnig; seer jachtich gants onstelt: zeer haastig door een brein dat geheel
ontregeld is, genomen.
1483 ellendich: beklagenswaardig.
1485 merck: van een merkteken voorzie.
1487 praamt: kwelt.
- Bouwen: bij vs. 1489 begint het tweede toneel van het vierde bedrijf.
1489 bloemerharten: bastaardvloek voor bloedend hart (Gods); gangs bloet: bastaardvloek, Gods
bloed; parlementen: pruttelen.
1490 Gords-sackerlóót: bastaardvloek, Gods heilig lijden; sacer + lóót, waarschijnlijk is lóót een
klankwijziging van leed (lijden); by seven sacken Krenten: bastaardvloek, bij de zeven
sacramenten.
1491 by myn sier: bij mijn verdriet, smart (zeer); schijtvalck: opgedirkte lafbek; Bouwen zou
waarschijnlijk ruzie met hem zoeken in zijn bui van ontstemming.*
1492 Ackerlijden: bastaardvloek, heilig (sacer) lijden; aalwaardighe: gemelijke, knorrige.
1493 Ick leyde enz.: ik waagde waarachtig een kansje zonder veel risico. Bouwen zou met hem
op de vuist willen.
1494 hoe is myn de kop opter loop: hoe ben ik zo van streek.
1495 kyeren: kinderen; 't is te bijster: hoe is het mogelijk; moeyen: spijten.
1496 wodt: wou.
1479
1481
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Dat mier is: ick wout wel om ien pinck, om ien Vaars, en om ien Kalf,1497
Dat is goelickjes op myn reeckeningh, een, twee Koeyen, of aarhalf.1498
Ick sech noch, 't is uyt de kerf, 't is te mal om of te kallen,1499
1500 Myn wijf SINNELIJCKE NEELTJE, is vlusjes gaan legghen, en vallen
Inde kraam, van een dóót kijnt: 't is van zyn leven niet ghebuert,
Ick had tangsjes myn rietschip schier van myn lijf gheschuert.1502
Daar ick met soo veel moeyten mee inde Wijngaart ewrocht hadt.1503
O duysent stuyvers! dus om niet? o duycker! wel wie docht dat?1504
1505 By gadt NEELTJE is dit vuer al myn woelen en voor myn swieten?1505
Ghy selt in een maant niet vande suycker-stock ghenieten.1506
Maar weersoordighe NEELTJE komt hier, en seght eens Nebben:1507
Heb ghy niet ghehadt? moer ghy selt oock niet hebben.
Hoe wel dat ickje liever heb, als mennich man zyn vrouw,
1510 Wangt ick souw 't hart wel uyt myn lijf duwen, en ghevent jouw.
Wat noot wast had icker myn wagen, en paarden niet op verkoft,1511
Met de schuyt, mit seyl, mit treyl, mit riemen, mit bóóts-haken, mit de brie-doft1512
Somma, sommarum, het sel al besuckt vuel beloopen,1513
Dattet gien schanckt en was, ick sout mit bruyn-Dirck Jan-Otten of koopen,1514

1497
1498
1499
1502
1503
1504
1505
1506
1507

1511

1512
1513
1514

pinck: éénjarige koe; Vaars: tweejarige koe.
Dat is goelickjes enz.: dat komt me ten naaste bij op één, twee koeien, of anderhalf. Bouwen
schat de waarde van dit jonge vee gelijk aan die van één, twee, neen, anderhalve koe.
't is uyt de kerf: 't gaat alle perken te buiten, 't is buitensporig; of te kallen: over te praten.
tangsjes: daar straks; myn rietschip: mijn sexuele gereedschap; schier: bijna.
met soo veel moeyten: met zoveel inspanning; ewrocht: gearbeid, dit vers is evenals het
vorige sexueel bedoeld.
dus om niet: zo tevergeefs; duycker: duivel.
By gadt: bastaardvloek: bij God.
suycker-stock: penis.
weersoordighe: onvruchtbare of tegendraadse; en seght eens Nebben: volgens WNT, deel
IX, kolom 1685 een zegswijze ‘ter aanduiding dat er geen denken is aan datgene wat tevoren
genoemd is’, zo iets als ‘dat dacht je maar’.
Wat noot wast enz.: ik ben geneigd de vzn. 1511-1512 niet letterlijk op te vatten. Bouwen
is niet zo rijk dat hij paarden bezit; hij is een kleine boer die enkele koeien heeft, hij noemt
ze in de vzn. 1348-1349. Grootspraak is hem niet vreemd (zie vs. 1496). Hij bedoelt dat hij
‘voor zijn doen’ heel wat op 't spel heeft gezet bij zijn weddenschap.
treyl: treklijn voor een schuit; brie-doft: de brede zitbank.
Somma, sommarum: kortom; het sel al enz.: het zal toch al een verduiveld groot bedrag
worden.
Dattet gien schanckt en was: als ik me niet zou moeten schamen; bruyn-Dirck Jan-Otten:
één persoon; ik vat bruyn als epitheton op, bijv. donker van haar.
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1515 Al sou ick bygort noch geven seven vaan int ghelach,1515
Hoe sal Symen // en Tymen // en Jeelis // en Kneelis // en Ceelis // en Meelis voeren de vlach1516
Ick sel myn hooft niet hiel houwen, so sellense myn scheeren:1517
Maar as ien dingetje is gheschiet, so moetment ten besten keeren.
BENEDIJSTE DOMINE, wat is dat vuer ghekrijt?1519
1520 Dats de gheest van myn zuen, voel ghy dat wel die is uyt zyn tijt.1520
Heer hoe staat myn lijf en rijdt, myn dunckt ick swiet het meyn,1521
Wie vat myn daar van afteren? ist niemant, 't sou myn wel ontgaan certeyn.
Gangs velten! sietmen hier een reys staan, en swoegen en hijgen1523
Wat icker om doe, 't is al niet, ick kan myn naam niet krijghen.1524
1525 Wel waarom loop ick, deynck ick? hoe bin ick dusken Loer?1525
Ick wilder weer na toe, kijck al wasser de duyvel in zyn moer.1526
ANIMANTUM, QUADRIPITANTUM. Ick besweer myn vleys en bloedt1527
Vuer Yser, en vuer Staal, en vuer alle Nickers ghebroedt.1528
Wat bingie voor een ding? Heb ghy de macht so komt an me,1529
1530 En bingie ien Weer-wolf, of de Droes? so gaat van me.
Neen vueghel ick gheef de moet soo niet verlooren,1531
Ghy kompter niet after, gasgie ghy selt dat gat niet bóóren.1532

1515
1516
1517
1519
1520
1521
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529

1531

1532

seven vaan: onbepaald grote hoeveelheid.
voeren de vlach: triomferen.
Ick sel myn hooft enz.: er blijft niets van me over, zo zullen ze me jennen.
Benedijste Domine: Benedicite (begin van het gebed benedicite domino) werd in het
Nederlands benedijst of beendijst.
voel ghy dat wel: begrijp je dat; die is uyt zyn tijt: die is dood.
hoe staat myn lijf en rijdt: hoe sta ik zo te beven; ick swiet het meyn: ik ben doodsbenauwd.
Gangs velten: bastaardvloek: God en Sint Felten; sietmen: zie mij.
't is al niet: 't is alles vergeefs; myn naam: mijn adem.
Wel waarom loop ick: waaromloop ik weg van het geluid; dusken Loer: zo'n stommeling.
in: en.
Animantum, Quadripitantum: blijkbaar een bezweringsformule: verbasterd Latijn;* Ick
bezweer enz.: ik bescherm (door het uitspreken van een formule) tegen.
Nickers ghebroedt: duivelsgespuis.
bingie: bin ghy, ben je; Weer-wolf: lycanthropie was een veelvoorkomende beschuldiging
by heksenprocessen. Men nam aan dat sommige mensen in de gedaante van een wolf allerlei
onheil stichtten; Droes: duivel.
vueghel: tot de magielore behoorde o.a. ook de ‘stryx een eysselijcke veugel’ (P.C. Hooft,
Ariadne vs. 933). Bij Hooft wordt een pluim uit ‘haer naere slinker vleugel’ als tovermiddel
gebruikt.
Ghy kompter niet after: je slaagt niet in je opzet; gasgie: gastje, hier: baasje; ghy selt dat gat
niet bóóren: je zult je doel niet bereiken, dat zal je niet lukken.
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1535

1540

1545

1550

1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1542
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

Bin gy by gord een reed'lijck karel? so komt voor den dach,1533
Ick slacht de blinde, ick wouw wel dat icket sach.1534
Ick besweerie noch iens, en noch iens, en noch iens, dat is dries,1535
Ay gy oolicken scherluyn! heb gy gien hart, krijt ghy alries?1536
Dats nou al evenvuel. Ick moetet iens besoecken.1537
Ben gy vervaart voor wat slabbermenten en vloecken?1538
O Gortelingen! wat is hier? wat hoor ick vuer gekruen?1539
Alle vongen, niemet me t'samen. Een moye leckere Suen.1540
Wel hoe mach hy hier komen? daar bin ick in verwongdert!
Dit is van dat Volckjen, die so lóópen en koten int hongdert.1542
Ick sie wel dit is al van een Haachse Juffer, of hier uyt de stadt,
Die sukke vervaarlycke wrongen hebben om huer gat.1544
Sy hebben sukke koel-koussen, sukke ongeschickte gróóte hoepen,1545
's Nachts lóópt dat hiete goedt op de kittel-iacht uytsnoepen,1546
Besonger in duese stadt, daar hebbense soo veel kuers,1547
Hier in ien Travaeren, of in ien berdiel, of in ien hoeck vande buers.1548
Daar gater so mennigh uyt dienen, uyt nayen, uyt kraam-bewaren, uyt schuuren,1549
Die haar vriendelyckheytje om een steeck-pennick verhuuren:1550
Dus wordense altemet al lachende gangs volmaakt,1551

by gord: bij God; een reed'lijck karel: een redelijk mens (geen boze geest).
Ick slacht de blinde: ik lijk op een blinde.
dries: driemaal; drie had een sterk magische functie.
oolicken scherluyn: ellendige schelm; heb gy gien hart: ontbreekt je de moed; krijt ghy alries:
jammer je al?
Dats nou al evenvuel: dat is nou tot daaraan toe; Ick moetet iens besoecken: ik moet het mijne
ervan weten; besoecken is lett. op de proef stellen.
vervaert: bang; slabbermenten: van sacramenten; zie WNT, deel XIV, kolom 15. Misschien
zegt Bouwen: ben je bang voor het uitspreken van heilige woorden en vervloekingen?
Gortelingen: bastaardvloek voor Gods lijden.
Alle vongen, niemet me t'samen: lett. al het gevondene (of alle vonden), niemand mee tezamen
(nl. delen). Dus: wat ik gevonden heb, wil ik met niemand delen.
die so lóópen enz.: die in het wilde weg vrijen.
wrongen: tuiten stof, net boven de heupen.
koel-koussen: wijd uitstaande rokken; ongeschikte: ongeordende; hoepen: hoepels onder een
hoepelrok.
dat hiete goedt: die geile troep; vgl. vs. 1075; op de kittel-iacht uytsnoepen: op pad om
partners te zoeken voor sexueel verkeer.
Besonger: in het bijzonder; so veel kuers: zoveel keuze.
Travaeren: kroeg, herberg; berdiel: bordeel.
dienen enz.: al deze ww. hebben een sexuele bijbetekenis.
Die haar vriendelyckheytje enz.: die zich welwillend voor een fooitje aan een man geven.
gangs: gants, geheel en al; volmaakt: zwanger.
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En dit doet datter altemets een kynt int kak-huys, oft int water raakt.1552
Maar 'tis al om niet sy mooghent Lodder-houwtje niet ontbeeren,1553
Neen seker, is dit ien Hoer? so ist ien Hoer met eeren;
1555 Want sy bewaart huer kyntje, en soeckt ien goede Vaar.1555
Neen warachtich, ick scheyncker noch ien goet Jaar.1556
Nou ick magh gaan, en vragen of ick met myn kunst gefaalt // heb1557
Ick sel seggen: dat ick dit kindt al moerlycke-liennich uyt de Voolwyck gehaalt // heb.1558
Wat Frangkse-Blanken! wat gants Lichters! wat schiet myn in myn sinnen,1559
1560 Ick selt de buren wys-maken, dat het myn kynt is, dan sel ick 'twetspel winnen.
Die moye ionge lacht my toe, 'tis seper wel indiefte moy,1561
Dat ick dat mannetje so liet leggen, dat waar immers gien roy,1562
'tHet ien kruysje an zyn Hooft, en ien gouwe kettingje om zyn hals,
Ick selt brengen by myn wyf, die selt houwen als huer kynt in als.1564
KARDINKARDIN: HIER BEGINT HET DERDE TONEEL VAN HET VIERDE BEDRIJF.

ER ZIJN

INMIDDELS VELE DAGEN VERLOPEN.

1565 'tLang leven, en de Tydt maackt dickwils wys, en out,1565
Der gener die veel hoort, en 'tbest daar van onthouwt.1566

1552
1553

1555
1556
1557
1558
1559

1561
1562
1564
1565
1566

En dit doet: en dit leidt ertoe; op deze wijze ontdeden vrouwen zich van ongewenste kinderen.
Maar 'tis al om niet: maar het baat niet, nl. de voor hen kwalijke gevolgen (zie het vorige
vers); Lodder-houwtje: stok dien de landloopers en kermisklanten in de hand droegen en als
tooverstaf bij hun kunsten gebruikten, vgl. WNT, deel VIII, tweede stuk, kolom 2541; hier:
penis.
bewaart: beschermt (anders dan in vs. 1552).
ick scheyncker enz.: ik wens haar alle goeds.
myn kunst: mijn sexuele prestaties.
moerlycke-liennich: geheel alleen; de Voolwyck: de Volewijk, aan de overzijde van het IJ,
waar, zo werd gezegd, de kindertjes vandaan kwamen.
Frangkse-Blanken: een klein zilveren muntje van 3/4 stuiver; hier als bastaardvloek gebruikt
waarschijnlijk met de bijgedachte aan bliksem; gants Lichters: bastaardvloek: Gods lichten,
in de betekenis van gewijde kaarsen, of bliksems.
't is seper wel indiefte moy: dat is waarachtig wel verschrikkelijk fraai, nl. dat het kind hem
toelacht ('t was pasgeboren!).
dat waar immers gien roy: dat zou nergens op lijken.
in als: in alles, in alle opzichten.
wys, en out: out is hier in zekere zin een versterking van wijs. De ‘groene’ ouderdom - ruim
50 jaar - werd gezien als het hoogtepunt voor het mannelijk inzicht.
Der gener die enz.: zie Inl. blz. 63.
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1570

1575

1580

1585

1590

1574
1575
1576
1579
1580
1583

1584
1585
1586
1588
1590
1591

Maar 'tgeen ick hoor, en sie, en kan ick nauw vertrouwen;
Ick twyffel, of ick't sal voor dróóm, of waarheyd houwen.
En weet ick dan niet wel dat sy FLORENDUS mindt?
En heb ick niet gesien haar beyder kleene Kindt?
Heb ick niet menichmaal GRYANE hooren sweren:
Dat sy TARISIUS nu, noch nimmer sou begeeren?
Koom ick niet uyt de Zaal, die schier van blydschap barst?
En heb ick selve niet veel Wyns in't lijf geparst?1574
En sagh ick niet terstont die groote weytsche Hansen,1575
Met d'Edel-vrouwen braaf, so heerelycken danssen?1576
Heb met myn oogen ick niet opentlyck gesien,
Het Steeck-spel Ridderlyck, van so veel Edel-lien?
En sie ick niet de sleep van Princen, en van Heeren,1579
Die 't nuwe houwelyck pompeuselyck vereeren?1580
En hoor ick 'tspelen niet? en 'tsnaterend geschal
GRYANE is de Bruydt, raadt wiese trouwen sal?
TARISIUS, ghy iockt. Ben ick myn selven al?1583
GRYANE, licht, verkeert, gaat so lichtvaardich bouwen1584
Een lasterlycke schant, voor al 'tGeslacht der Vrouwen.1585
Ay trouweloose Vrouw! heeft u getrouwste vriendt1586
Met zyn oprechte Trouw, dees valsheydt wel verdiendt?
Ick sweer! ick sal't den Prinsch volkomen laten weten;1588
Op dat hy't uyt zyn zin mach stellen en vergeten.
Ick sal stil-swygend' nu afvaardighen een knecht,1590
Die van dees handel hem ten volle onderrecht.1591

En heb ick selve enz.: heb ik niet veel wijn naar binnen geslagen?
terstont: daareven.
heerelycken: in overeenstemming met hun status.
sleep: stoet; Princen: vorsten.
nuwe: pas gesloten; pompeuselyck vereeren: met pracht en praal opluisteren.
ghy iockt: maar dat is toch een grapje, dat kán toch niet. Kardin geeft met Tarisius antwoord
op de vraag van vs. 1582, hij spreekt met ghy tegen zichzelf; Ben ick myn selven al: ben ik
wel helemaal mijzelf, ben ik wel goed bij mijn verstand.
licht: onbetrouwbaar; verkeert: van de rechte weg afgedwaald, veranderd.
lasterlycke schant: eerrovende schande.
vriendt: geliefde.
volkomen: volledig.
stil swygend': in alle stilte, zonder iemand te raadplegen.
handel: gedrag.
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*
de Bruydt-.
De Blydschap komt van myn:1592
Een yeder iuyghd van vrueghd.
Een woningh vande pyn1594
Is laas! myn ionghe ieughd.
Ay! hoe bochten myn gedachten // wilt?1596
Om 'tontrouw die ick doe,
Ay Hemel! al myn klachten // stilt?
Ten quam by my niet toe.1599
Speelt, springt, en quinckeleert,
Vervrolyckt, u verblydt:
Myn droevigh Hart begeert
Wat vryheyt, en wat tydt. Ay, hoe &c.
Besadicht u myn hart,1604
Hoe holdy dus ontoomt?1605
Helas! van enckel smart,
t'Gesicht van Tranen stroomt. Ay, hoe &c.
De Leckernye soet,1608
Die proevende, vermaackt
In mynen mondt als roet,
Of bitt're galle smaakt. Ay, hoe &c.
De blye sang, en spel,
Luyd-klagend' in myn Oor,
My dunckt dat ick seer hel1614
FLORENDUS suchten hoor. Ay, hoe &c.
De lieffelycke Lucht,
Dat is my niet dan stanck,
De Rueck die andren helpt,1618

GRIANE

1595

1600

1605

1610

1615

vs.1592-1627 geheel in romein; - 1596 gedachten in A gdachten, drukfout.
- Griane: bij vs. 1592 begint het vierde toneel van het vierde bedrijf; eerst is Griane alleen,
van vs. 1678 af is ook Tarisius aanwezig.
1592 van myn: om mij.
1594 pyn: verdriet.
1596 hoe bochten enz.: hoe woelen mijn gedachten wild dooreen.
1599 Ten quam by my niet toe: het is niet mijn schuld. Zie Inl. blz. 64.
1604 Besadicht u: kom tot rust.
1605 ontoomt: teugelloos.
1608 De Leckernye enz.: de zoete lekkernij die wanneer men haar proeft, aangenaam is, smaakt
in mijn mond als roet of bittere gal.
1614 hel: duidelijk.
1618 De Rueck... helpt: geuren, zo meende men, zuiverden de spiritus in de hersenen en waren
opwekkend.

*
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*
1620

1625

1630

1635

1640

*
1619
1620
1621
1622
1628
1629

1633
1634
1635
1638
1639
1640
1641

Die maackt my flauw en kranck. Ay, hoe &c.1619
Ick doe niet dan ick suf,1620
Afwysich, schuw, en koel,1621
'kHeb in myn Man geen puf,1622
Noch lieffelijck ghevoel.
Hoe bochten myn ghedachten // wilt?
Om de ontrouw die ick doe.
Ach Hemel! al myn klachten // stilt,
Ten quam by my niet toe.
En quamt by u niet toe, onsalichste der wijven?1628
Met wat bewijs-konst soeckt ghy uwe schult te stijven?1629
FLORENDUS, lieve vrindt! wat suldy segghen ghy:
Als ghy de tijdingh krijght van myn verradery?
En dat ick uwe duecht so qualijck ga belóónen?
Ach fy ontrouwe vrouw! wat onschult suldy tóónen?1633
Sijt ghy niet trouwelóós, Min-eedich, en vervloeckt?1634
't Bewimpelen is wech, 't is om niet wat ghy soeckt.1635
Voorwaar ick mach met recht my wel int harte schamen:
Ick ben niet waardich int gheselschap te versamen
Van ware Minnaars, die met een stantvaste sin1638
Volstandich bleven in haar kuyse soete Min.1639
Ter werelt gheen Minnaar en schiede van een vrouwe1640
So snellen Echt-brueck, ach! is dit myn staghe Trouwe?1641
Ach! wat ist dat ick doe gants teghen wil en danck?

1631 krijght in A krhght, drukfout.
flauw: slap.
Ick doe niet dan ick suf: ik doe niets dan piekeren.
Afwysich: stuurs; schuw: eenzelvig; koel: onverschillig.
'k Heb in myn Man geen puf: ik heb geen lust in mijn man.
onsalichste: ellendigste.
Met wat bewijs-konst enz.: met welke logische argumentatie probeert gij uw schuld nog
groter te maken, te verergeren. Griane spreekt ironisch over haar pogingen zich vrij te pleiten.
Daarom gebruikt zij het woord bewijskonst, d.i. logica. Wat is dat voor een fraaie logica,
waarmee je de schuld wegschuift, die wordt er slechts groter door.
onschult: verontschuldiging.
Min-eedich: die een eed hebt afgelegd inzake de liefde en daarin bent tekortgeschoten; het
woord roept meinedig op, van iemand gezegd die een eed of gelofte breekt.
't Bewimpelen: het versluieren nl. van uw schuld; 't is om niet: vgl. vs. 1553.
een stantvaste sin: een standvastig gemoed.
Volstandich: onwankelbaar.
schiede: overkwam.
Echt-brueck: dit woord toont duidelijk hoe zij haar verhouding tot Florendus ziet.
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1645

1650

1655

1660

1665

1644
1646
1647
1648
1649
1651
1652
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665

Ghelijck ick hier betuych met laauwe tranen blanck,
En met dit truerich hart, dat my dus is ontstolen,1644
Nochtans so langh ick in dit lichaam noch sal dolen;
Sult ghy daar gants en al de voocht daar over zyn.1646
Hoewel TARISIUS bedriegh'lijck dat van myn1647
Door moeders toe-doen quaat, heeft weten te ontschaken,1648
Om u ong'luck en 't myn helas! dus groot te maken:1649
My wallecht van dit Hof, en van myn Vaders haat,
Waar door ick, lacy! heb bedreven soo veel quaadt.1651
Myn overspel die heeft myn Echten-bandt ontbonden:1652
Ick heb myn eyghen kint soo liefdelóós versonden:
Ha! meyneedighe vrouw! ay myn, ick raas! wat raadt?1654
De ghemeente kóóssert niet dan van myn schant en smaadt.1655
O schandelues ghemoet! dat noch om eere steyghert,1656
d'Aard is u te nauw, de Hemel werdt gheweyghert.1657
Komt strenghe dóót, ick bidts, ick sie in u niet quaadts,1658
Doorstóót dit sondich hart, of wisselt my van plaats,1659
Daar al myn lusten doch Aam-borstich woest na jachten,1660
Bevredicht domme vrouw, dyn vlieghende ghedachten.1661
Ghy ruylt niet door het lant u klaghen, noch u smart,1662
Ghy draecht de wroegher in het binnenst' van u hart.1663
U schulden sterven niet doort trecken uyt de landen,1664
U volghen over al u lachterlijcke schanden.1665

dat my dus is ontstolen: dat (het hart) mij op deze wijze (nl. tegen wil en dank) is ontstolen.
ghy: slaat terug op Minnaar in vs. 1640, dus op Florendus; voocht: heerser.
dat: nl. mijn hart.
quaat: boosaardig, bijv. bep. bij moeders toe-doen; ontschaken: ontroven.
u: uw, nl. van Florendus.
quaadt: nl. tegen Florendus en hun kind.
overspel: haar huwelijk met Tarisius.
ick raas: ik word gek.
kóóssert: babbelt.
O schandelues enz.: d.i. een reactie op wat zij in vs. 1655 heeft gezegd; steyghert: zich
verheft (om iets te bereiken).
werdt: wordt.
ick bidts: ik bid des, ik smeek daarom.
wisselt my van plaats: voer mij ergens anders heen.
Daar: wijst terug naar 1659b; Aam-borstich: buiten adem; woest: onbeheerst.
Bevredicht: breng tot rust; vlieghende: snel warrelende.
Ghy ruylt enz.: gij kunt uw land verruilen, maar niet uw klagen en verdriet daardoor inruilen
voor vreugde.
wroegher: aanklager.
schulden: wandaden, of schuldgevoelens.
lachterlijcke schanden: eerrovende schanddaden.
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Al myn harts-tochten snel die jóócken na wat varsch,1666
Ick wert dit gróóte Rijck en dese lieden warsch.1667
Als ick de plaatse sie daar ick eens sat ghevanghen,
Vernuwt myn oude smaat, so wast myn langh verlanghen,1669
1670 Die heftich plundert myn verwonnen jonghe borst,1670
Dat door nieusgiericheyt, noch na verand'ringh dorst:1671
Besonder als ick denck, laas! om myn Vaders tóóren,1672
't Verdriet my langher van FLORENDUS oock te hóóren,
De Minne-klachten van myn harts-verterend wee.1674
1675 'k Wil met TARISIUS gaan reysen over Zee,
Na 't oude Edel Hof, van 't Rijcke HONGERIJEN,
So worstel ick met vruecht eens uyt myn droevigh lijen.1677
TARISIUS

Hoe komt GRYANE dat dit son-ghelijck aanschijn,
Dus van een vochten damp, ghe'klipseert schijnt te zyn?1679
1680 Wat kribbich strijen doet, dit zedich wesen tanen?1680
't Ontfonckert my myn hart, alleen door het vermanen,1681
De droefheyt, uwe schoont, benevelt, noch bemist1682
Het traantgie luyster-gladt, u blancke-vel vernist
Wat doet myn waarde Vrouw so weder-waardigh belghen?1684
1685 Wat ong'lijck is het lief, die ghy niet kunt verswelghen?1685

1666
1667
1669
1670
1671
1672
1674
1677
1679
1680
1681
1682
1684
1685

myn harts-tochten snel: mijn snel opelkaar volgende begeerten; jóócken na wat varsch:
verlangen naar iets nieuws.
wert: word.
vernuwt: wordt weer opgewekt; wast: neemt toe; langh: lang gevoeld.
plundert: leeg schudt; myn verwonnen jonghe borst: mijn jeugdige liefdesgevoelens die ik
moest opgeven.
noch na verand'ringh dorst: Griane constateert enigszins onthutst, dat zij in haar ellendige
situatie toch nog verandering van leefpatroon wenst.
Besonder: vooral.
van myn harts-verterend wee: die mijn hart-verterende smart raken.
So worstel ick enz.: op deze wijze zal ik mijn droevig lijden eens in vreugde doen veranderen.
een vochten damp: tranen.
kribbich strijen: twistende strijd nl. in het innerlijk, dat zich op het gezicht weerspiegelt; dit
zedich wesen tanen: dit zachte gelaat zijn helderheid verliezen.
't Ontfonckert: het ontvlamt; door het vermanen: door erover te spreken.
De droefheyt enz.: de droefheid benevelt uw schoonheid niet, noch overtrekt het
blinkend-gladde traantje uw geblankette doorschijnende huid met een mist.
weder-waardigh: opstandig; belghen: ontstemd zijn.
ong'lijck: onbillijke bejegening; verswelghen: verteren.
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So yemandt uwe vruecht, u weelde, of u eer1686
Benijt GRYAAN. Ick sweert de saack betreft my meer.1687
Wie durft een Keysers kint, dats meer! myn bruyt verdrucken?1688
Ick houde hem de kop in hondert duysent stucken:1689
1690 Wien heeft Princesse lief! u hóócheyt tock mis-daan?1690
GRIANE

Niemant myn eyghen-hart, 't komt my door toeval aan.
TARISIUS

Myn wel beminde Vrouw, wat doet u dan bedroeven?
GRIANE

Bekende swackheyt; Heer! door 't noot'lijck onderproeven.1693
TARISIUS

Wie zyn verborghen druck eens uytklaacht, wert verlicht.1694
GRIANE

1695 Een vruchtelóóse daad verbetert, noch en sticht1695
TARISIUS

Sult ghy u echte-man yet wat te segghen schuwen?
GRIANE

Lust u myn lieve helft myn lijen te vernuwen?1697

1686
1687
1688
1689
1690
1693
1694
1695
1697

weelde: genot.
Benijt: niet kan velen; de saack betreft my meer: de zaak gaat mij (nu) meer aan.
verdrucken: in het nauw brengen. Tarisius brengt eerst een algemeen hiërarchisch principe
in het geding, daarna een persoonlijk gevoel.
houde: zou houwen.
Wien: wie (onderwerp).
Bekende swackheyt: zwakheid die ik erken; door 't noot'lijck onderproeven: door
onontkoombaar ervaren.
druck: verdriet; wert: wordt.
vruchtelóóse: die geen succes heeft; noch en sticht: is ook geestelijk van geen nut.
te vernuwen: opnieuw bewust te maken.
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TARISIUS

Int minste, o myn siel! ick jun u alles goet,
Doch van u wonder-wóórt my een verklaringh doet.1699
GRIANE

1700 Myn Bruydegom! myn Heer! myn terghen nieuwe lusten,1700
Om met u hóóghe Prins recht-vredelijck te rusten;1701
Int heerlijck ghebiedt van u toekomend'erf.1702
O wel gheboren Vorst! so 'ck dese vruechde derf1703
Ghy mist dan eer yet langh, u vrouwe, en myn leven,
1705 Ick sal verlof myn siel door 't laatste snackie gheven.1705
TARISIUS

Ghy bid myn Vrouwe 't gheen ick langhe heb ghedocht,
Doch dat uyt weyg'rens vrees aan u niet is versocht.
Ick ben daar toe ghesint, ghy muecht van my begheeren1708
Al wat in mynder macht is mueg'lijck te ver-eeren.1709
GRIANE

1710 TARISIUS myn lief! treckt met my uyt dit Hof?
TARISIUS

Princesse! ghy sult sien dat ick het niet verslof,1711
Laat ons de Keyser gaan ons opset nu ondecken?1712
Wy sullen daattelijck na HONGARIJEN trecken.

1699
1700
1701
1702
1703
1705
1708
1709
1711
1712

wonder-wóórt: uw woord dat als een wonder klinkt, d.w.z. vreemd in de zin van onduidelijk,
duister.
myn terghen nieuwe lusten: mij prikkelen nieuwe begeerten.
rusten: rustig te leven.
Int heerlijck ghebiedt enz.: daar waar gij als heerser gebiedt in uw toekomstig erfland.
derf: moet ontberen.
Ick sal verlof enz.: met mijn laatste snik zal ik mijn ziel de vrijheid gunnen weg te gaan.
ben daar toe ghesint: doe dat met graagte.
te ver-eeren: als eerbetoon te schenken.
verslof: op de lange baan schuif.
ondecken: meedelen.
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komt in Griecken-landt-.
Als ick met mynen last int Hof des Keysers quam,1714
1715 De droefste tijdingh, laas! ick voor myn Heer vernam.
Want GRYAAN die is met TARISIUS haar Neve
Ghetrouwt, en heeft haar voorts na HONGEREN begheven.
Wel wie komt ginder aan? Ay siet! het is myn Heer,
Die hóófdelóós vast dwaalt, dan herwaarts, heen en weer,1719
1720 Wt lust om weten, maar ick sorghe, en ick vreese
Dat dese boodtschap hem niet anghenaam sal wesen.
LYOMENUS

FLORENDUS

Sijt welkoom LYOMEEN. LYOMENUS zydy daar?
Hoe statet met myn lief? hoe gatet toch met haar?
Ghy brenght my droefheydt soo 't schijnt an u ghebaar;1724
1725 Wat let haar, is sy sieck?
LYOMENUS

of sy ghesturven waar,
Het was voor u myn Heer, veel beter ja het waarlijck.
Ach FLORENDUS!
FLORENDUS

Myn vriendt LYOMENUS spreeckt klaarlijck:
Wat batet dat ghy myn dus int verlanghen houwt?
LYOMENUS

Ach Heer ick vreese.
FLORENDUS

spreeckt?

- Lyomenes: bij vs. 1714 begint het vijfde toneel van het vierde bedrijf.
1714 Als ick enz.: Lyomenes keert blijkens dit vers terug van een tocht naar Constantinopel. In
vs. 1590-1591 heeft Kardin een bode afgevaardigd met de onheilsmare, maar deze bode
speelt geen rol.
1719 hóófdelóós: van bezinning beroofd; vast: voortdurend.
1724 ghebaar: uiterlijk, doen en laten.
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1730

LYOMENUS
GRIAAN die is getrout
Met TARISIUS, en is met hem

oock weck ghevaren.

FLORENDUS

Ghetrout, en wech? o Godt! wilt toch myn siel bewaren?
LYOMENUS

Helas hy is al stijf, ach my! wat grooter noodt.
Ach FRENE! FRENE, komt, hier leydt FLORENDUS doodt.
FRENE

Ay haalt een spieghel knap, so erkennen wy den Aassem,1734
1735 Daar is noch leven, siet al 't glas betreckt van waassem.
Hy siel-tóócht, och hy sterft! zyn hart springht in zyn lijf.
Vervloeckt en snoodt gheslacht, vervloeckt, valsch, ontrou wijf.1737
Vervloeckt, valsch, ontrou-wijf, lichtvaardighe GRYANE!
Ja lichter als de windt, ja lichter als de Mane.1739
1740 Verkeerder als verkeert: on-menschelijcke Vrouw!1740
On-duldich, en on-eel, on-waardich en on-trouw,1741
On-voelijck, en on-soet, on-lijdtsaam, on-ghenadich,1742
On-recht, on-echt, on-kuysch, on-duerich, on-ghestadich.1743
Al wandelt sich te met der mannen moedigh hart,1744
1745 In vrouw de wanckelheydt recht uytghebeeldet werdt;1745
Want siet der vrouwen sin, die drijft met lichte vlaghen.
Helpt LYOMENUS my het lichaam binnen draghen;
En sien of starcke roock die door de Neuse treckt,1748
Syn levendighe gheest niet weder en verweckt.1749
binnen.

1734
1737
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1748
1749

knap: snel; so erkennen wy: op die manier constateren wij.
gheslacht: sexe.
lichter: veranderlijker.
Verkeerder als verkeert: verdorvener dan verdorven.
On-duldich: die niets verdragen kan.
on-soet: hard van gemoed.
on-duerich: grillig.
wandelt sich: verandert zich; te met: soms.
wanckelheydt: onstandvastigheid; uytgebeeldet werdt: vindt gestalte.
starcke roock: een sterke geur.
Syn levendighe gheest: zijn nog levende geest.
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DE TYDTDE TYDT: BIJ VS. 1750 BEGINT HET ZESDE TONEEL VAN HET VIERDE BEDRIJF.
1750 Ick ben de oude TYDT, nochtans so wacker vlugh,1750
Myn aassem-rijcke lóóp, keert aarsselingh niet te rugh,1751
Maar dese schrale Leen vermaghert door de wijlen,1752
Die schartelen so snel, als d'aldervluchste pijlen.1753
De eerste Vrouw bracht myn onsterflijckheyt ter dóót,1754
1755 Door t'quaat ingheven valsch, der lóóser slanghe snóódt.1755
Voor ADAMS af-val was noch tydt, noch endt beschreven,1756
Ten waar de sond' de tyd waar eeuwichlyck ghebleven.1757
De dorre doot die is staart-Juffer van de tyd,1758
Door my komt dat de Mensch van ouderdom verslyt.
1760 De aartsche sotten my door kortswyl licht verquissen,1760
Dies haar de wreede dóót komt straffen eer zyt gissen.1761
Ick til tot s'Hemels tip, van daach een machtigh ryck,1762
En stortet morghen laagh, bemoddert inden slyck.1763
Ick maak de wereldt ouwt, 'k vernietigh alle dinghen,
1765 Ick draagh de standaart van wufte veranderinghen.1765
Myn lichtvaardighe tret die wandelt als de windt,
Wiens stappen, treen, noch spoor, men nieuwers niet en vindt.1767
Ick werdt by velen noch heel onbekent versleten,1768

1750

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1760
1761
1762
1763
1765
1767
1768

de oude Tydt: in de renaissance werd de tijd voorgesteld als een oude man met vleugels,
vaak met zeis of sikkel en zandloper. Vgl. bij Hooft: Een grijsaart sijt gij Tijt... en: Geswinde
grijsart die op wackre wiecken staech,... zie Inl. blz. 83-84.
Myn aassem-rijcke lóóp: mijn voortsnellen dat mij niet buiten adem brengt; aarsselingh:
achterwaarts.
wijlen: tijd, tijdsverloop.
schartelen: bewegen onrustig voort.
bracht myn onsterflijckheyt ter dóót: vernietigde mijn onsterflijkheid.
ingheven: inblazing; der lóóser slanghe snóódt: van de listige boosaardige slang. Zie Genesis
3:1-7.
Voor Adams af-val: voordat Adam ontrouw werd (nl. aan Gods gebod); beschreven:
vastgelegd.
Ten waar de sond': was het niet door de zonde, dan; ghebleven: in dezelfde onveranderlijke
toestand gebleven.
is staart-Juffer: behoort tot het gevolg.
kortswyl: zinloos tijdverdrijf.
Dies: daarom; haar: hen.
Ick til tot s' Hemels tip: ik verhef hemelhoog.
En stortet morghen laagh: en ik stort het morgen omlaag.
wufte: grillige.
nieuwers niet en vindt: nergens vindt.
werdt ... versleten: word verkwist.
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Die myn waardye gróót noch recht ghebruyck niet weten.
1770 De KEYSER wert door my vernedert tot een BOER,
En in zyn plaatse klimt een over-schalcke Loer!1771
Myn speel-kindt de Fortuyn verkeert haar gunst by buijen,1772
De werelt-wyse, haar kind'ren in hoocheyt kruijen.1773
So haast den ouden Prins d'onsichtbaar ziel ontvoer;1774
1775 TARISI wert ghestelt an 't Koningh'lycke roer,
Die 't Heerlyck stierden wys, in voorspoet, twintigh Jaren,1776
De tydt die 't al ontdeckt gaat u dit openbaren.1777
Soo haast PRYMALEION de oude Prinsche sterf,1778
Liet hy 't lichaam de aard, FLORENDUS 't ryck tot erf.1779
1780 Die eensaam truerigh quynt, om d'ontrouw van zyn vrouwe,
En heeft zich stemmigh noch in eerbaarheydt onthouwe.1781
KANIAM, en OLYVIER die bleven in een slach,1782
Waar van hem 't Kristenryck wel hooch beroemen mach.1783
De woede werelt raast, en doet by buerten strijen,1784
1785 Uyt d'een zyn droefheyt wast, den ander zyn verblijen.
PALMERIJN 't klene kindt wascht schotich op en stouwt,1786
En raakt door avontuur uyt 't wilde woeste wouwt.
Syn boerigh leven warsch, gheprickt van 't edel bloet,1788
Volcht Prinschelyck den aart, van 't adel vroom ghemoet:1789
1790 Het lachende gheluck bejonstichde zyn daghen,1790

1771
1772
1773
1774
1776
1777
1778
1779
1781
1782
1783
1784
1786
1788
1789
1790

een over-schalcke Loer: een gewiekste schelm.
speel-kindt: troetelkind; verkeert: is veranderlijk in.
de werelt-wyse: zij die de wereld kennen; in hoocheyt: in hoge staat; kruijen: helpen voort.
So haast: zo gauw; Prins: vorst; onsichtbaar: vgl. vs. 1479.
Heerlyck: als een goed heerser.
ontdeckt: blootlegt.
Prinsche: vorst; sterf: stierf.
erf: erfdeel.
En: voegw. en; stemmigh: ingetogen; noch: nog; zich ... in eerbaarheydt onthouwe: in
kuisheid geleefd.
bleven: sneuvelden.
Waar van: waarop (wijst naar slach terug).
de woede werelt raast: de waanzinnige wereld gedraagt zich als dol; en doet by buerten
strijen: en geeft telkens weer aanleiding tot strijd.
wascht schotich op en stouwt: groeit krachtig en moedig op.
Syn boerigh leven warsch: afkerig van zijn leven als een boer; gheprickt van: gestimuleerd
door.
Prinschelyck: als een vorst; den aart, van 't adel vroom ghemoet: de aard van het edele,
heldhaftige gemoed.
bejonstichde: begunstigde.
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Wert van zyn Vader Ridder onbekent gheslaghen.1791
Hy swerreft over al, en is een yeder nut,
De Joff ren staat hy voor, den slappen hy beschudt:1793
't Veel Mondigh snel gherucht blaast met haar faam Klaroenen,1794
1795 Syn hooch-gheroemde lof, voor Heeren, en Baroenen.
Al wat op aarde schynt verdonckert voor 't ghesicht,1796
Brengt WAARHEYT ende TYDT int helder klare licht.
Doch d'oudheyt dempt oock vaak, veel Heerelycke gaven1798
Die voor ons ooghen zyn, als doot en diep begraven.
1800 Want door het varsche nuw, het oude gants ontmunt,1800
Dus sterft de huechenis van afkomst, kracht, en kunt1801
Maar als den Hemel sal al het gheschapen schenden;1802
So sal des tijdts beloop gants onweerkeerlijck enden.1803
binnen.

FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS.

1804 BEGINT HET ZEVENDE TONEEL VAN HET VIERDE
BOEDAPEST.
Men kan sich uyterlijck wel veynsen voor de lien,1804
1805 Maar niemant kan het hart als onsen Schepper sien.
'k Heb met een loosen-schijn ghestilt myn onderdanen,1806
Die teghen myn ghemoet tot houwen myn vermanen:1807
Doch met bedinghe, dat ick soude maar een jaar1808
In Pelgrimagie zyn, en dan bewillighe haar.1809
1810 Op dees voor-waarde ick myn Adel ben ontweecken,
Maar ick docht in myn siel, myn lief! noch eens te spreecken.
BEDRIJF; HET SPEELT IN

1791
1793
1794
1796
1798
1800
1801
1802
1803
1804
1806
1807
1808
1809

Wert van zyn Vader enz.: wordt door zijn vader tot ridder geslagen, zonder dat één van beiden
hun relatie beseft.
den slappen: de zwakken.
faam Klaroenen: klaroenen die de roem uitbazuinen.
schynt verdonckert: in schemering is gehuld.
d'oudheyt: het lang geleden zijn; dempt: verdooft.
ontmunt: verliest zijn waarde.
Dus: op deze wijze; kunt: kennis, kunde.
Maar ... schenden: dit slaat wel op de conflagratio mundi: de ondergang van de wereld in
vuur, de terugkeer tot de chaos.
So sal des tijdts enz.: dan zal de loop van de tijd eindigen zonder dat er iets kan terugkeren.
sich veynsen: zich anders voordoen dan men is.
een loosen-schijn: eig. een lege schijn, dus: een kluitje in 't riet; ghestilt: bevredigd.
houwen: huwen; myn vermanen: mij aansporen.
met bedinghe: onder voorwaarde.
bewillighe haar: hen tevreden stellen.
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Na groote moeyt, en sweet, bestoven, en bespadt,
Quam ick hier met myn Neef te BUDE inde stadt.
Het wert op gist'ren my gheseyt, in mijnen óóren:
1815 GRYANE souw van daach ter Kercke Misse hóóren,
Ick ga na 't Altaar hóóch, daar ick doch staach voor kniel
Myn Gods-dienst off ren op de goddin van myn siel.1817
Hier gheschiet de Vertooning vande Mis.

LERINDE

O goede Vader! van waar mach hem doch spruyten1818
Dees snelle sieckte die hem 't harte schijnt te sluyten?1819
FRENE

1820 Door d'onghewoont, myn Vrouw! van dese frissche koelt1820
Sijn laffe harte nu verand'ringh schielijck voelt.1821
Want so wy Pelgrims van JERUSALEM afreden,1822
Wy op de harde wech een groote hette leden.1823
LERINDE

De Koningin vertreckt stracx na haar gulde zaal,
1825 Volcht ons van verre na, en vraaght dan na't kouraal1825
Daar aalmis wert ghedeylt de vremde arme luyden.
Men sal u daar versien, met starcke goede kruyden,
Of hem by gheval die flaauwt weer over quaam.1828

1817
1818
1819

1820
1821
1822
1823
1825
1828

Myn Gods-dienst off'ren op: om het offer van mijn gebed op te dragen aan.
spruyten: aankomen, ontstaan.
snelle sieckte: plotseling opkomende ziekte; Florendus valt nl. in zwijm doordat hij Griane
ziet; die hem 't harte enz.: bij een bezwijming, zo meende men, werd het bloed in het hart
afgesloten.
d'onghewoont: het niet gewend zijn.
laffe: zwakke; schielijck: gauw.
so: toen; Pelgrims: als pelgrims. Frene stelt het voor alsof zij rechtstreeks uit het Heilige
Land komen.
harde: barre.
kouraal: binnenhof*.
Of: voor het geval dat; by gheval: soms.
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FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS.

1829 BEGINT HET ACHTSTE TONEEL VAN HET VIERDE

BEDRIJF. LERINDE DEELT DE AALMOEZEN EN KRUIDEN UIT; OP DE ACHTERGROND BEVINDT

GRIANE.
Jofvrouw ick weet u danck, gaat kint in Godes naam:
1830 Hoochwaardighe Princes! erbarmelijck, en milt1830
U woecker-loose handt reaalsch ontsluyten wilt?1831
Gunt u gunstighe-gunst, om redenen twee-spaltich,1832
Dees arme Pellegrim, slap, sieck, en onghestaltich.1833
Verblickt, verlebt, verweert //1834
1835 Verdort, verwelckt, verteert.
Wat gemelijcke sin heeft u goetheyt gheplundert,1836
Dat ghy tot s'naastens hulp, so traachlijck vadsich lundert?1837
Bewegelijcke Vrouw! heeft u myn drange smart1838
Begóóchelt soo 't ghesicht, betóóvert soo het hart,
1840 Dat gh'u on-lochbaar lief niet kennende en wart?1840
ZICH

GRIANE
Ach LERINDE!

Myn siel die overstelpt van rouw,

LERINDELERINDE: IN VS.

1842 WORDT GRIANE, DIE GEHEEL ONTDAAN IS DOOR DE

ONTMOETING MET FLORENDUS, WEGGELEID NAAR HAAR KAMER. DAAR EN IN DE NABIJHEID
DAARVAN SPEELT HET VOLGENDE, DUS HET NEGENDE TONEEL VAN HET VIERDE BEDRIJF.

Wat let de Koningin? wat let de Konincx Vrouw?
GRIANE

Hier is FLORENDUS die inde Kerck lach beswemen,1843
Wert hem myn Man ghewaar hy sal hem 'tleven nemen.

1830
1831
1832
1833
1834
1836
1837
1838
1840
1843

Hoochwaardighe Princes: vorstin, die de hoogste eer waardig zijt; erbarmelijck: barmhartig.
U woecker-loose handt: uw hand, die niet op woeker, op eigen voordeel, uit is; reaalsch:
royaal, vrijgevig, zoals van een vorst(in) verwacht werd.
om redenen twee-spaltich: om uiteenlopende redenen: nl. tegenover Florendus als pelgrim
en als vroegere geliefde.
onghestaltich: niet in zijn werkelijke gestalte, zowel door de ziekte als door de pelgrimspij.
Verblickt: verbleekt; verlebt: verlept.
Wat gemelijcke sin: wat voor onvernoegd innerlijk; gheplundert: uitgehold.
vadsich lundert: sluimerig treuzelt.
Bewegelijcke: licht te ontroeren; drange smart: overstelpend verdriet.
on-lochbaar: onwraakbaar, niet te ontkennen; wart: wordt.
beswemen: in zwijm.
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1845 Daarom bid ick: dat ghy van mynent weghen spreckt,
Dat hem beheve dat hy stracx van hier vertreckt.1846
Myn smart syn droeve druck die ick niet kan belóónen,1847
Want trouw, en eer, verbiedt hem eenich jonst te tóónen.1848
So vlugh de oude liefd melyelijck opstijcht,1849
1850 So vlugh door Echt-plicht hy my sackende ontsijcht.1850
O swacke Vrouwen aart! wech dolle terech-lusten!1851
Ghy bagghert an myn hart, en sulter gheensins rusten.1852
Ten is gheen Koningh die zyn geylle lusten boet,1853
Maar die door reden dwingt zyn Koninglijck ghemoet.1854
1855 Wech prickel sucht des vleesch! wech kittel-siecke mallicheydt!1855
Wech schijn-soete wellust! wech onkuysche bevallicheydt!1856
Gaat heen. Myn maarte gaat, seght: dat de Prins verreyst,1857
Vermidts de hooghe noodt, nootwendich dit vereyscht.1858
LERINDELERINDE:

DE HOFDAME VERLAAT HET VERTREK VAN GRIANE EN RICHT ZICH
FLORENDUS DIE ZICH NOG IN HET KOURAAL BEVINDT.
Ay moedelóóse Prins! myn smart u smartich smarten,1859
1860 Het snijdt beweechelijck GRYANE door het harte1860
U dubbelvoudich leydt, en noyt ghehoorde trouw,
Zy sandt my dat ick u opentlijck segghen souw:1862
Dat haar verlede jonst versturven is doort houwelijck,1863
Van TARISI die sy mint, kuysch en ghetrouwelijck.
TOT

1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1862
1863

stracx: weldra, zo gauw mogelijk.
Myn smart: mij doet pijn; druck: verdriet.
Want trouw, enz.: want trouw en eer verbieden dat ik hem in enigerlei opzicht een vriendelijke
gezindheid toon.
melyelijck: uit een gevoel van mee te lijden.
ontsijcht: ontzinkt.
terech-lusten: kwellende begeerten.
bagghert: trekt; en sulter gheensins rusten: maar zult er niet binnengelaten worden om er u
te vestigen.
Ten is geen Koningh: het is niet koninklijk; de koning, hoog in het hiërarchisch patroon, had
ook zijn daarmee overeenstemmende plichten; geylle lusten boet: sexuele begeerten bevredigt.
door reden: door de rede (= ratio).
prickel sucht des vleesch: sexuele aandrang van het vlees; kittel-siecke: minbeluste.
bevallicheydt: aantrekkelijkheid.
maarte: dienares; verreyst: vertrekt.
Vermidts: daar; hooghe noodt: hoogste noodzaak.
myn smart enz.: uw smartelijk lijden gaat mij aan het hart.
beweechelijck: op ontroerende wijze.
sandt: zond.
haar verlede jonst: haar vroegere liefde; versturven: verdwenen.
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1865 Zy waarschuwt Prinsche u! voor onverwachte nóódt,1865
Want vindt de Koningh u ghy zyt een wisse dóót.1866
FLORENDUS
Edel LERINDE!

wilt de Koningin GRIANE,
Om mynent wille doch eens huesselijck vermane;1868
Dat haar gheliefte zy, voor al myn moeyten swaar,1869
1870 Te gunnen: dat ick mach eens spreecken teghen haar.
Ay gaat vriendinne gaat! en vraachtet aan myn Vrouwe.
LERINDELERINDE:

LERINDE SPREEKT VS. 1872 TOT FLORENDUS BUITEN DE KAMER VAN
GRIANE, MAAR VS. 1873 TOT GRIANE, DUS IN HAAR KAMER.
Vertoeft grootmoghend Vorst, ick salt haar voor gaan houwen:1872
Sachtmoedighe Princes! verhoort my eens in dit?
Hart-grondelijck de Prinsch dyn hooghe hoocheydt bidt:
1875 U eens te spreecken maar, het welck ghy vaylich kant1875
Doen, onder de naam van 't wonderlijcke haylich-lant1876
Van PALLESTIJNS ghebercht, en van ons Heeren graf.
GRIANE

Helas ick sorch helas!1878
LERINDE

wat lecht u sorghen af.
GRIANE

Wat Buesel-pleytery hier twisten in myn sinnen?1879
1880 De taalman vande Eer, en voorspraack van het Minnen,1880

1865
1866
1868
1869
1872
1875
1876
1878
1879
1880

onverwachte nóódt: onverwacht gevaar.
ghy zyt een wisse dóót: gij zult zeker gedood worden.
vermane: aansporen, met aandrang zeggen.
dat haar gheliefte zy: dat het haar moge goeddunken.
grootmoghend: zeer machtige, die veel vermag; de door Lerinde gebruikte adjectieven
weerspiegelen haar intenties.
kant: kunt.
onder de naam van: onder voorwendsel van.
ick sorch: ik ben bevreesd.
Buesel-pleytery: leugenachtig pleiten over en weer; in myn sinnen: in mijn innerlijk.
taalman: tolk; voorspraack: advocaat.
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*
Myn sinnelijck vernuft al knib'lend redeneert,1881
En 't wert an wedersy heel krachtich kloeck beweert.1882
Het gheen de trotsche eer, voor goedt waan-wetend kavelt,1883
Wert van de soete Min overredt en ontravelt.1884
1885 De juyste reden is: de óórdeelaar van 't recht,1885
Die plaart met d'uytspraack van 't g'lyckformich sin-ghevecht1886
Ay wil ick? neen! ick vrees! ick moet myn lusten temmen.
Ick sal, ick ga, ick hoop, ick voel my overstemmen.1888
De DARIJ van myn liefd' barst uyt zyn vaster // grondt,1889
1890 Ach schroomt GRIANE voor des nijders laster // mondt?1890
Die vaack uyt looghen-liefd stout swetsen, dat wit swart // is,1891
Wat schaat hem d'achterklap die suyver in zyn hart // is?
Of schoon de looghen hier ter werelt yemant schent,
De waarheyt maakt voor Godt! de reynicheyt bekent.
1895 Verkeert is 't broetsel die het goet voor 't quaat uytlegghen,1895
Wel seght de Prins ick kom, heeft hy my yet te segghen?
FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS.

1897 BEGINT HET TIENDE TONEEL VAN HET VIERDE
GRIANE GEEFT LERINDE DE OPDRACHT FLORENDUS TE ZEGGEN DAT ZIJ NAAR
HEM TOE ZAL KOMEN. BLIJKBAAR DRINGT FLORENDUS DE KAMER BINNEN, ZODRA DE
DEUR OPENGAAT, IMMERS, VOLGENS VS. 1915 SPEELT DIT TONEEL IN DE KAMER VAN DE
KONINGIN.
Ach alderliefste lief! ach uytverkooren Vrouw!
Siet u FLORENDUS hier, die zyn beloofde trouw
BEDRIJF;

*
1881
1882
1883
1884
1885
1886

1888
1889

1890
1891
1895

1892 hart in A ten onrechte haart
Myn sinnelijck vernuft: mijn reële verstand; dit staat tegenover het vernuft als intellectus,
dat de hoogste waarheid schouwt; knib'lend: twistend.
En 't wert enz.: en aan beide zijden wordt er heel krachtig en sterk geargumenteerd.
voor goedt waan-wetend kavelt: betweterig als goed te berde brengt.
Wert van de enz.: wordt door de zoete min met klem van redenen afgewezen en ontward.
juyste reden: ratio recta, d.i. de eigenschap door God in de mens gelegd als een gids naar
waarheid en moreel gedrag, vandaar de óórdeelaar van 't recht.
Die plaart met enz.: die spot met de uitspraak van de strijd tussen de inwendige zinnen; hun
gevecht wordt met gelijkvormige middelen gestreden, daar ze alle gebonden zijn aan de
aardse realiteit, dus aan de materie.
overstemmen: haar contra-argumenten raken steeds meer in de minderheid.
Darij van myn liefd': de slappe grond van mijn liefde; barst uyt zyn vaster grondt: barst door
zijn vaste grond heen; de bedoeling is: de liefdesdrang doorbreekt het redelijke inzicht, dat
hem gewoonlijk tegenhoudt.
schroomt: vreest; des nijders laster mondt: de eerrovende beschuldigingen van de vijand.
uyt looghen-liefd: uit zucht tot leugens; stout: brutaal.
verkeert: slecht.
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Heeft kuysch, en wel bewaart, volghens den dieren eede,
1900 Die ick u inde stadt CONSTANTINOP'LEN deede.
Die ick in gheen manier vergiften sal met quaat,1901
Indien u huesheyt my, die gunst, niet toe en laat,1902
Dat ick de wille van myn trouwe ondersaten
Volbrenghe, die verstrickt tot huwen myn bepraten.1904
1905 Uytvluchten zyn vergheefs, sy blyven onghestilt1905
Ick trouw een ander vrouw so verr' ghy't hebben wilt?
TARISIUS

Mevrouwe wat is dit? dat ghy tot deser uren1907
U staat Jofferen al ter zyen hebt gaan sturen?1908
Om dees uytlanders, hae! wel wat zyn dat voor lien?
1910 Ick moet dees Priesters eens te deghen gaan besien.
FLORENDUS

TARISIUS lecht daar! TARISIUS betaalt1911
't Gheen over twintigh iaar ghy t'onrecht hebt ghehaalt!1912
PAGIE

Waape! moort! Heer Ridders! ter wapen! wapen! wapen!
De Koningh wert vermoort van twee vervloeckte Papen,1914
1915 Moort inde Kamer van de groote Koningin!
FLORENDUS

Dat gheen kleynmoedicheyt vermeestert my de sin.1916
Wel op myn harte! wilt u krachten nu uytgheven,1917

1901
1902
1904
1905
1907
1908
1911
1912
1914
1916
1917

vergiften: verpesten, vergiftigen.
huesheyt: hoofsheid, deze omvat alle eigenschappen die de moraalcode vroeg van iemand
in een hoge positie.
verstrickt: nl. in hun plannen, bedoelingen.
onghestilt: onbevredigd, nl. de onderdanen; sy: wijst terug naar ondersaten (vs. 1903).
tot deser uren: op dit uur.
U staat Jofferen al: al de dames uit uw gevolg; ter zyen hebt gaan sturen: hebt weggestuurd.
Tarisius lecht daar: lig daar, Tarisius! lecht is een imperatief, parallel met betaalt.
over twintigh iaar: voor twintig jaar.
wert: wordt.
Dat gheen kleynmoedicheyt enz.: moge geen gebrek aan moed mijn innerlijk overmeesteren.
uytgheven: tevoorschijn brengen, tonen.
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Een schoone sterfdagh verciert het gantsche leven!1918
Men proeftet goudt int vier, de mensche inde noodt,
1920 Myn voorsichtighe siel, siet hier myn lichaams doot!1920
Haas op ghy bleecke vrees! verflauwt de moet der wyven,1921
Men sal my na myn dood gheen bloodicheyd na schryven.1922
KARDIN

Waar zyn de Moorders? he!
FLORENDUS
wel KARDIN

vrunt! hoe dus!

KARDIN
FLORENDUS

ach zyt ghyt? FLORENDUS ach Heer IESUS!
1925 Wat is dit? neemt dit sweert, wilt u hier mee verweeren;
Ick loope na u vrundt de kloecke Prins van PEERE.
PRINS VAN PEERE
Ghy Ridders gheeft ghehoor, ay Mannen houwt u stil?
Besadight u ghemoet, betueghelt uwen wil,1928
Laat Reden dese lóóp bepleyten, en afschaffen,1929
1930 Die sal de saack, na recht, en na haar waarde straffen.
Heer FLORENDUS ick sweert op 't Princelycke woort,
Dat ghy en dees Princes int recht sult zyn verhóórt.1932
Derhalven gheeft u op dit swaart wilt overlanghen.1933
FLORENDUS

In uwe handen Prins soo gheef ick my ghevanghen,

1918
1920
1921
1922
1928
1929
1932
1933

Een schoone sterfdagh enz.: een bekend dictum; zie F. Veenstra, Ethiek en moraal bij P.C.
Hooft. Zwolle, 1968, blz. 138.
voorsichtighe: duidt op een aspect van de wijsheid, nl. het in de toekomst kijkende.
Haas op: verdwijn, weg!; verflauwt de moet der wyven: maak vrouwen moedeloos en bang;
gezegd tegen de vrees.
na schryven: toekennen.
Besadight u ghemoet: breng uw gemoed (= uw hartstochten) tot bedaren.
dese lóóp: deze gang der gebeurtenissen; afschaffen: ten einde brengen.
int recht: volgens het recht.
gheeft u op: geef u over; overlanghen: overhandigen.
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*
1935 Om dat ick uwe duechd so vast en waardigh acht:1935
Dat g' een ghevanghen Prins van Konincklijck gheslacht,
Sult voorstaan in zyn recht en juiste billicheyden.1937
PROMPTALION
Hartoch van PEERE

wat doet u dus langh verbeyden
Met de misdaders? vaart doch datelijcken voort,1939
1940 En straft het overspel en openbare moordt.1940
PRINS VAN PEERE
Gheeft ghy so korten recht, over so hooghe lieden?1941
Ick sweer ten sal alsoo in dit stuck niet gheschieden.1942
Slist dit moetwillich spel myn Heeren, bruyckt verstant,1943
Gaat stelt dees Pellegrims in een bewaarde handt:1944
1945 Houwt op van 't wreet ghevecht, versust dese rumoeren,1945
Ick sal de Keyser selfs de drie ghevanghens voeren.1946
Dees dooden draacht van hier, uyt dese dranghen hóóp,1947
Sy zyn de óórsaack van de rasende oplóóp.1948
Op dat dees Muytery niet vóórt en soude spruyten,
1950 Ga ick de Pellegrims in vaste kelders sluyten.1950
binnen.

GRIANEGRIANE: BIJ VS.

1951 BEGINT HET ELFDE TONEEL VAN HET VIERDE BEDRIJF.
Helas! myn ongheluck vergroot van uur tot uur,
Onder wat soet Sieroops verhouwt hem 't eggich suur.1952
De vruechde die myn siel ontfinghen in het houwen,1953

*
1935
1937
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1950
1952
1953

1936 g' een in A g een; in B ten onrechte gheen; in D ten onrechte geen.
vast: standvastig.
voorstaan: verdedigen; juiste billicheyden: rechtmatige prerogatieven.
datelijcken: met daden, onmiddellijk.
openbare: openlijke.
Gheeft ghy so korten recht: spreekt gij zo snel uw vonnis uit.
in dit stuck: in deze zaak.
Slist dit moetwillich spel: houdt op met deze agressiviteit.
in een bewaarde handt: in verzekerde bewaring.
Houwt op van: zie af van; versust dese rumoeren: brengt deze twisten tot zwijgen.
voeren: brengen.
dese dranghen hóóp: deze elkaar verdringende menigte.
rasende: waanzinnige.
vaste kelders: goed verzekerde kerkers.
verhouwt hem: houdt zich op; eggich: wrang.
ontfinghen: ontving.
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Keert in een ooghenblick in d'alderswaarste rouwe.
1955 O onverwachte slach! die myn gheluck verstroyt,
Ick prevel, ick raas-kal, 't ghedachte rinckel-roydt!1956
Myn sinnen spelen woest, myn ooghen stuur-loos staren,1957
't Bedroeft veel-denckend' hart en kan sich niet bedaren.
Bekommert u myn leet? beweghen u myn smarte?
1960 Mee-lijelyck aanschouwt dit Af-ghepijnicht harte?
En laat niet langher toe dat dese Helsche pijn,
In myn benauwde siel dus sou betimmert zyn.1962
Maar stelt u macht int werck, myn uytghenomen vrienden,
En straft my met de straf die een ander bet verdienden.
1965 Door het beschreylijck stuck van myn voorleden man,1965
Daar ick (ghelijck Godt weet) gants ben onschuldich an.
PRINS VAN PEERE
Ghy sult hooch-waarde Vrouw met u wemoedich schreyen,1967
Beswalcken u ghemoet, en 't droevich hart ontpayen.1968
U lichaam ghy verswackt, en quelt u hóóghe geest,1969
1970 Ay hooch-gheboren Vrouw! een weynigh stilder weest?
De dinghen zyn gheschiet, wilt u te vreden stellen,1971
Het mach niet anders zyn 't is vruchtelóós dit quellen.
De Koningh die is dóót, bestelt hem in het graf,
FLORENDUS heeft misdaan, op hem schijnt nu de straf.1974
1975 U Ridders zyn ghequetst 't is best laat haar ghenesen,
Beschicktet dat ghy selfs haast reys-vaardich muecht wesen,1976
Om u onschult met blijck voor u Vader te doen,1977
En redt u selven vry van d'anklacht en 't vermoen.1978

1956
1957
1962
1965
1967
1968
1969
1971
1974
1976
1977
1978

ick raas-kal: ik spreek wartaal; rinckel-roydt: is helemaal losgeslagen.
Myn sinnen spelen woest: mijn inwendige zinnen gaan woest te keer.
betimmert: vastgetimmerd.
het beschreylijck stuck: het jammerlijke lot; voorleden: vroegere, nu gestorven.
wemoedich: diep bedroefd.
Beswalcken: de helderheid verduisteren; ontpayen: de rust ontnemen.
u hóóghe geest: uw geest die alleen aan sublieme dingen behoort te denken.
wilt u te vreden stellen: leg er u bij neer.
op hem schijnt nu de straf: hem wacht nu de straf.
Beschicktet dat: regel het zo, dat; haast: spoedig.
Om u onschult enz.: om uw onschuld voor uw vader te bewijzen.
't vermoen: de verdenking.
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GRIANE

Ach Adel-rycke Heer! laat my gheen schanden erven,1979
1980 Ick wil de strenghe doot duysentmaal liever sterven.1980
Eer ick myn Vader oudt, soo duechdelyck vernaamt1981
Souw klaghen myn onschult, met rootverwighe schaamt.1982
PRINS VAN PEERE
Mistroostighe Princes! verwint u rouw met reden,1983
En wilt u duure tyd voorsichtelyck besteden.1984
1985 De Konings Neven zyn alreede op de vaart,1985
Het is oock tydt dat ghy u selven vry verklaart.1986
't Onschuldighe ghemoet mach wel vrypostigh spreecken,1987
Het overtuychde hart blyft in zyn wóórden steecken.1988
Vergheeftet my myn Vrouw, doen ick u eenigh leedt,1989
1990 Ick moetet doen voorwaar volghens myn eer, en eedt.
Ick sal de muyllen met de Ros-baar gaan beschicken,1991
Met nootelyck versorch, om ons wat te verquicken.1992
Jof-vrouwen siet wel toe let op myn vrouw GRYAAN,
Is dat zy haar misdoet het sal u diere staan.1994
binnen.

1979

1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1994

Adel-rycke Heer: Heer rijk aan de hoogste deugden, nl. aan die welke de adel behoorde te
bezitten; erven: tot mijn deel krijgen; Griane is zich bewust van haar positie in de
aristocratische hiërarchie; daarom doet zij een beroep op de Prins van Peere als lid van de
aristocratie.
strenghe doot: wrede dood.
vernaamt: vermaard.
Souw klaghen enz.: op klagende wijze met schaamrode kaken mijn onschuld zou betuigen;
alleen het feit dat zij onder verdenking stond, was een reden voor schaamte tegenover haar
vader, de behoeder van de eer van de familie.
Mistroostighe Princes: wanhopige vorstin; verwint u rouw met reden: overwin uw smart
door uw redelijke vermogens.
u duure tyd: uw kostbare tijd; voorsichtelyck: met het oog op de toekomst.
op de vaart: op reis.
dat ghy u selven vry verklaart: dat gij gaat verklaren dat ge vrij zijt (van schuld).
vrypostich: vrijmoedig.
Het overtuychde hart: het van zijn schuld bewuste hart.
doen ick u: indien ik u aandoe.
muyllen: muilezels, speciaal als lastdieren gebruikt; Ros-baar: draagstoel; gaan beschicken:
in gereedheid doen brengen.
met nootelyck versorch: met de nodige middelen ter verzorging.
Is dat zy haar misdoet: als zij de hand aan zichzelf slaat; het sal u diere staan: het zal u duur
komen te staan.
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CHOOREN

1995

2000

2005

2010

2015

1995
1996
1997
1998
2001
2002
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016

De Aartsche sot, die stelt zyn salicheyt in lust,1995
Int wanckel goet soeckt hy een stantvaste rust.1996
Die daar niet is te vinden // de blinden // wilde Fortuyn,1997
Die dryft so kuyn // sy swenght met alle winden.1998
Men windt de ryckdom met moeyt, arrebeyt, en sweet,
'tBesit baart vrees, 'tverliese plaacht altyt met leet
Met wringend ongenoegen // en swoegen // hy is recht ryck2001
Die hem gelyck // in alle dingh kan voegen.2002
De Ryckdom voert tot hoochmoet, en tot sotheyt // an
Den geytschen Nar, maackt hier verkeert al Godtheyt // van.2004
Hy pryst slampamperyen // en Syen // kostel Gewaadt,2005
Pracht, hooge-staat // ydelle Sotternyen.
Nature haar met sobre Noodruft belydt,2007
Begeertens lust versadet haar tot geener tyt.2008
Sy guwt en grabbelt na 'thóóge // haar óógen // staart staach na schat2009
Na schyn van wat // Is al het tyttelyck póógen.2010
Ghy Pronckert prat, van waar komt u praal-kunst en pomp?2011
Met wiens cieraat bekleydet ghy dyn vuyle romp?
Ghy rooftet, o Gelt-gieren // den Dieren // Neus-wyse geck;
Met u gebreck // gaat ghy u gecklyck cieren.2014
De Timmer-lust die klimt hit groots verheven hart,2015
Metst Huysen hóóch daar ghy u selven in verwart.2016

De Aartsche sot: de dwaas die alleen aan het aardse denkt; salicheyt: geluk; lust: (= voluptas)
het resultaat van de begeerten.
wanckel goet: vergankelijk bezit.
de blinden: de blinde; de n is er terwille van het oogrijm aan toegevoegd.
die dryft so kuyn: die drijft zo onzeker; blijkbaar wordt hier aan de fortuin gedacht in een
schip met zeil; swenght: draait, zwenkt.
Met wringend ongenoegen: met kwellend misnoegen.
Die hem gelyck: die zichzelve gelijkblijvend.
Den geytschen Nar: de hebzuchtige gek; verkeert: averechts.
kostel: kostbaar.
haar ... belydt: redt zich; met sobre Noodruft: met van overdaad afkerige
behoeften-bevrediging.
Begeertens lust: lust, resultaat der begeerten; versadet haar: verzadigt zich.
guwt: loert begerig; grabbelt: graait.
Na schyn van wat: naar de schaduw van iets; Is al het tyttelyck poogen: is het gehele streven
op aarde.
prat: laatdunkend; pomp: vertoon.
Met u gebreck: met wat u ontbreekt, nl. kledingbedekking van het lichaam; gecklyck:
belachelijk.
Timmer-lust: de lust in bouwen.
Metst: metselt.

G.A. Bredero, Griane

222

2020

2025

2030

2035

2040

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2026
2027
2028
2029
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2040
2041

U Dool-hoven, u Kusten // vol lusten // werden vervloeckt.2017
Vermits ghy soeckt // hier eeuwelyck te rusten.2018
O Rycke dwaas! die dóódt die rommelt ande póórt,2019
Sy bengelt den Gelt-suchtige Pracher vóórt.2020
Met gift oft met den swaarde // Bedaarde // gedenckt altyt:2021
Als dat ghy zyt // maar stof en slym der Aarden.2022
De felle Dóód met schrickelycke smarte // quelt
De Rycke die op 'swerelts goet zyn harte // stelt,
Die goed, Vrienden, en Vrouwen // hier houwen // als eewich goet,
Diens afzyn broedt // haar pynnelycke rouwe.2026
De vroede mensch getempert vroom van gemoet,2027
Verheft, noch suft, in geluck noch in tegenspoet.2028
Maar is gelyck van zede // vol vrede // hy óócht op Godt2029
Op zyn gebodt // en op de wyse Reden.
Wanneer de Mensch in sonden sorg'lóós slapend // is
Dan quetst de dóódt alsmen minst gewapend // is.
Maar Duechd die lóónt haar Heere // met Eere:2033
Sy bloeyt van iuecht // sy geeft een vreucht, die nimmer kan verkeeren.2034
TARIS' verwoedich, wrevel-hartich, quaat, en straf,2035
Die tuymelt selfs in het gegraven eerlóós graf,2036
Dat spoedich hy ging delven // bewelve // in eygen strick2037
Verwarren dick // de stricke hangers selven.2038
GRYAAN beschreyt 'tverlies van haren Echte // man
Met spa berouw men doch gants niets uytrechten // kan2040
Dies stempt sy t'weenend' klagen // by vlagen // de Konincx Vrou2041

u Kusten: uw aan de Dool-hoven, vgl. vs. 2016, grenzende gebieden = tuinen; werden:
worden.
Vermits: daar; hier: wijst terug naar vs. 2017, of de betekenis is: hier op aarde.
die dóódt: de dood; rommelt: maakt een dof geluid.
bengelt ... voort: drijft met slagen voort; Pracher: vrek.
Bedaarde: onbewogene.
Als dat: dat, als dient ter versterking.
afzyn: afwezigheid; broedt: veroorzaakt.
vroede: wijze; getempert vroom van gemoe: gematigd deugdzaam van gemoed.
verheft: verheft zich; suft: is verslagen.
gelyck van zede: gelijkmatig van gedrag.
Maar Duechd enz.: d.i. de bekende aristotelische stelling, dat de eer het loon van de deugd
is.
Sy bloeyt van iuecht: zij blijft altijd jeugdig.
verwoedich: uitzinnig, razend; wrevel-hartich: driest; quaat: boosaardig; straf: fel.
selfs: zelf.
spoedich: overijld; bewelve: van een gewelf voorzien.
dick: dikwijls; stricke hangers: zij die strikken ophangen.
spa: laat.
stempt: beëindigt.
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Die wert met rouw // in een Ros-baar gedragen.2042
Nu sy de Ryck-stadt van KONSTANTINOPLE // siet
Haar hart beswyckt van t'ancx-vallich poplen // yet2044
2045 Gants onnut zyn haar sorgen // want morgen // sal dese pyn2045
Ten eynde zyn,! maar 'tis haar noch verborgen.
'tSyn Prinschen wys die eygen-wille derven,2047
Leven sy so als sy wanen te sterven.
Geen luck noch dood kan dese // doen vrese // maer die hier heeft
2050 Qualyck geleeft, die mach betuetert wesen.2050

2042
2044
2045
2047
2050

wert: wordt; Ros-baar: draagstoel.
Haar hart beswyckt enz.: haar hart bezwijkt vrijwel door het angstig kloppen.
pyn: smart.
die eygen-wille derven: die niet hun eigen wil volgen.
betuetert: ontsteld.
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Het vyfde deel, vyfde bedryf
PROMPTALIONPROMPTALION: BIJ VS.

2051 BEGINT HET EERSTE TONEEL VAN HET VIJFDE
BEHALVE DE KEIZER EN PROMPTALION IS OOK DE KEIZERIN AANWEZIG.
Rechtvaardig KEYSER gróót, die duechdlyck zyt vernaamt,2051
Waar aan te twyff'len ons int minste niet betaamt:
Maar siet, gróót achtbaar Heer! de mensch is so genegen;2053
Dat dickwils hem verwint, de liefde, wraack of schaamt.
2055 Waar door hy dan verliest de Eer, wel eer verkregen:
De saken die ons tot dees Redenen bewegen,2056
Gelieft zyn Maiesteyt te hooren met ghedult;
En sonder gunst, of haat, rechtmatich recht te plegen,
So (naar dyn oude wys) wy hopen dat ghy sult.2059
BEDRIJF.

KEYSER

2060 Hy doet myn Króón te kort, die t'onrecht my beschult,2060
De Vaders van het recht haar laten niet verwinnen.2061
PROMPTALION

Na dat den Feest-dagh van TARISI was vervult,2062
Track hy na BUDE met zyn Bruydt en zyn ghesinne.2063
Daar werden hy erkent Koningh, zy Koninginne.
2065 Myn Oóm bewees haar ionst, vruntschap, en alle eer,2065
Maar laas! wat is de loon voor zyn ghetrouwe minne?

2051
2053
2056
2059
2060
2061
2062
2063
2065

duechdlyck zyt vernaamt: beroemd zijt door uw deugden.
is so genegen: is zo geaard.
dees Redenen: deze uiteenzetting.
so: zoals.
beschult: beschuldigt.
haar: zich.
vervult: geëindigd.
ghesinne: hofstoet.
Myn Oóm: Tarisius.
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2070

2075

2080

2085

2090

2067
2068
2069
2070
2071
2072
2074
2076
2078
2079
2081
2082
2083
2085
2086
2087
2088
2089

Hay laster ick roep wraack! wraack ist dien ick begheer!2067
Want siet, sy schendt haar echt, sy hoond' den Eed'le Heer,2068
En doet een groot schandaal, haar ouders, en bloetmaghen.2069
OUDIN sacht vaack, niet waar? ontsedt u niet: ick sweer2070
Dat ick haar menichmaal int Bosch sach harten Jaghen,2071
Waar van veel mannen noch onsichbaar hoorens draghen.2072
Myn Oóm gheloofdent niet, al wierdent hem gheseydt,
Soo zeer was hy vervoert vant lieffelyck behaghen2074
Dat hy schiep in zyn Vrouw, haar valsche vriendlyckheyt.
Hoe dickwils heeft die Hoer een Knaapje met gheleyd?2076
Myn Heeren (met verlof) het is voor ons ghebleken,
Dat zy't dan looslyck stack, in Vrouwelyck geweydt;2078
En is uyt troetel-lust met hem nae bedt ghestreecken.2079
Wie heeft van meerder list zyn leven hooren spreecken,
Als een verduyvelt wyf spits te versieren weet?2081
Wie las oyt booser quaat, of gruwelycker treecken,2082
Als u Dochter GRYAAN nu kortelinghen deed.2083
Die FLORENDUS den Prins schyn-heylligh heeft ghekleedt,
Om haar ontuchtigheyt in Priesterlycke Kleeren.2085
Maar 't wyl dat zy haar tydt in Boelery besteet,2086
Op Lodder-Koetsen schoon, en lichte sachte veeren.2087
In knoflen, in ghestoy, in gheylheyt, in oneeren,2088
Soo heeft de Koningh juyst een vreemt gheraas ghehoort,2089
Waar op verwondert hy nieusgierigh van begheeren,
Trat met een Knecht alleen juyst in haar Kamer voort:

laster: schending van de eer, nl. van Tarisius.
schendt: maakt te schande; hoond': doet de eer te kort aan.
doet ... schandaal: brengt schande over.
ontsedt u niet: weest niet verbijsterd.
harten: herten.
hoorens draghen: in hun huwelijk bedrogen zijn.*
vervoert vant: verleid door het.
Knaapje: jonge man; met gheleyd: meegenomen.
geweydt: gewaad.
troetel-lust: sexuele begeerte.
een verduyvelt wyf: een door de duivel bezeten vrouw; spits: scherpzinnig; versieren:
verzinnen.
gruwelycker: gruwelijker, d.i. ingaande tegen de door God ingestelde orde; treecken:
wangedrag.
kortelinghen: kort geleden.
om haar ontuchtigheyt: terwille van haar onkuisheid.
Boelery: minnespel, overspel; besteet: doorbrengt.
Lodder-Koetsen: rustbedden.
knoflen: wellustig betasten; oneeren: onkuisheid.
vreemt: ongewoon.
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*
Daar wert d'onnosel Prins, bloetgierich wreedt vermoort,2092
Om dat hy t'overspel souw wreecken nochte klappen.2093
Ghy Heeren, siet, ick sweert! op 't Princelijcke woort,
2095 Waren de Karels hier ick souwse aan stucken kappen!
Ick spuw myn galle schier! ick moet tramp-voetend' trappen!2096
Wat Duyvel maakten ons so wiekhartigh en schuw?2097
Maar als ick my bedenck 't is vruchteloos dit snappen,2098
Heer KEYSER, wel hoe dus? u komt het wreken nu,2099
2100 Van ons Koningh, en Oóm en die schantvleck van u.2100
KEYSER

Ach ick onsal'ghe Man! ach ick ellend'ge Oude!
Waar toe mach my de dood int droeve leven houde,
Most tot dit ongheluck myn ouwdheyt zyn ghespaart?2103
Ach! was het niet ghenoech de truerighe uytvaart,
2105 Myns doode droeve soons, beweenlyck overlyde,2105
Die voor het Christenryck bleef vromelyck int stryde?2106
Zyn eerentrycke dood versachte myne smart,
Maar dese lasterdaat! verdruckt dit oude hart:2108
Myn kromme zeenen styf, die krimpen, trecken, trillen,2109
2110 Myn afgheslóófde gheest, souw wel verhuysen willen,
Om dat 'k myn eenigh kindt myn erve van myn goet,
Voor Overspeelster laas dus schelden hóóren moet.2112
Ja voor een Moorderin! dat plaaght my op het snóóste,2113
Wech alle goede raad, myn ziel begheert gheen tróóste.

*
2092
2093
2096
2097
2098
2099
2100
2103
2105
2106
2108
2109
2112
2113

2093 hy t'overspel volgens D; in A en B hyt t'overspel - nochte volgens B en D; in A noch te
d'onnosel Prins: de onschuldige vorst; bloetgierich: bloeddorstig.
Om dat: opdat; klappen: oververtellen.
tramp-voetend' trappen: trampelend, d.i. in heftige gemoedsbeweging heen en weer lopen.
wiekhartigh en schuw: zwak en vreesachtig.
dit snappen: dit gepraat.
u komt: aan u staat.
die schantvleck van u: Griane heeft door haar gedrag allereerst haar vader, de keizer, te
schande gemaakt. Promptalion speelt op diens eergevoel.
ouwdheyt: ouderdom.
Myns doode droeve soons: bijvoeglijke bep. bij uytvaart.*
vromelyck: dapper.
lasterdaat: eerrovende daad; verdruckt: brengt in benauwenis.
zeenen: spieren.
schelden: beschuldigen.
op het snóóste: het allerergste.
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KEYSERIN

2115 Wel hoe myn Heere, hoe dus tróósteloos in nóót!
Een wijs-man houdt zyn moet in alles even groot.2116
Men moet het sienlijck dingh niet al te veel vertrouwen,2117
Noch d'onsienlijcke kans, niet voor onmogh'lijck houwen.2118
Men mach so kuureieus op 't uyterlijck niet sien2119
2120 Om beter schiet veel quaadts, Dat God wil moet gheschien.2120
In lijden bruyckt ghedult, denckt maar het KAN VERKEEREN2121
Ghelijck wy door den tijdt, en 't ondervinden leeren.
Verkeerde aansien heeft, dit tijttelijck gheluck,2123
Tot Ziel-heyl duytet vaack de hier-ghewaande druck;2124
2125 Gódt schiep het alles goet, dat veel lieden quaat heeten.
Wy hadden waartste lief! die milde Godt vergeten:
Die vriendelijcke Heer klopt, soet, en sachtjes an2127
Vertrouwt die ghever die een uytkóómst gheven kan:
Een recht gheleerder man doorwroet met raad zyn saken,2129
2130 Het licht ghelóóven schendt, 't op-merck doet beter maken.2130
Hoort woord, en weer-woord, als den grooten MACEDOON,2131
Die zyn een óóre toe te stoppen was ghewoon.
Het ander hielt hy voor de recht-anklagher open,2133
En gaf d'afzynde oock een oorsaack om te hopen.2134
2135
Wel wijse Keyser, wilt met nadacht doch anmercken,2135

2116
2117
2118
2119
2120

2121
2123
2124
2127
2129
2130
2131
2133
2134
2135

moet: gemoed, d.i. de ziel onder het aspect van de hartstochten, waardoor de mens ‘groot’
of ‘klein’ is.
het sienlijck dingh: de waarneembare wereld.
d'onsienlijcke kans: de niet waarneembare draaiing der dingen: de fortuin.
Men mach so enz.: men moet niet zo nauwgezet letten op de uiterlijke schijn.
Om beter schiet veel quaadts enz.: Veel wat kwaad lijkt keert ten beste. Gods wegen zijn
voor de mensen verborgen; een vaak aangehaalde gedachte in Bredero's tijd. Vgl. P.C. Hooft,
Theseus en Ariadne, vs. 1371-1372.
In lijden bruyckt ghedult: wees geduldig in leed.
Verkeerde aansien: averechts voorkomen, een ander voorkomen dan men zou verwachten.
duytet: leg het uit als; de hier-ghewaande druck: wat men hier (nl. op aarde) als leed
beschouwt.
Die vriendelijcke Heer: de goedgunstige Heer.
Een recht gheleerder man: een werkelijk bekwaam man.
schendt: richt te gronde; op-merck: scherpe aandacht.
den grooten Macedoon: Alexander de Grote.
recht-anklagher: klager in rechte.
d'afzynde: de afwezige; oorsaack: reden.
nadacht: achterdocht; anmercken: erop letten.
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Of 's Konincx Neven dit uyt valscheydt listich wercken.
Misschien so dencken sy de Koningin GRYAAN,
Te setten af met list, om 'tRijck selfs an te slaan.2138
Als over-voochden van de Princesse HERMIEDE,2139
2140 Gingh haar bedroch na wensch te trecken tot haar liede,
Ick g'lóóf oock anders niet te zyn haar óóghen wit,2141
De Heerschens-luste meer, als die wreeck-sucht in dit.
Daar doch ons dochter wel kan wesen aan onschuldich,2143
Daaromme so dunckt my dat ghy so onverduldich,2144
2145 Noch onbehoorlijck niet moet rasen in dees staat,2145
Maar rechten met verdrach, en vaste rijpen Raadt.2146
KEYSER

Voorwaar u goeden tróóst so wel ghegrondt in reden,
Stelt my ten deele wel: maar niet ghenoech te vreden:
Nochtans soo sweer ick dat de droefheydt en de rouw,
2150 My sullen porren dat ick 't recht wel staanden houw.2150
Hierom sweer ick den Prins! als oock myn eyghen kindt,
Indien in eenich punt men schuldich haar bevindt,
Also te straffen dat de leste mensch sal beven,
Over het Vonnis dat een Vader heeft ghegheven.
2155 Ick sal haar levendigh doen setten in het vier,
En róócken so duer kracht, al d'onkuysheyt van hier.
PRINS VAN PEEREPRINS VAN PEERE: BIJ VS. 2157 BEGINT HET TWEEDE TONEEL VAN HET
VIJFDE BEDRIJF.
Hoogh moghend KEYSER, wilt my vande last ontlasten,
Te weten van u kindt en twee ghevanghen gasten.2158

2138
2139
2141
2143
2144
2145
2146
2150
2158

an te slaan: in bezit te nemen.
over-voochden: oppervoogden*.
haar óóghen wit: hun doel.
Daar doch ... aan: waaraan toch; wijst terug naar dit (vs. 2142).
onverduldich: ongeduldig.
onbehoorlijck: ongepast; rasen: te keer gaan; in dees staat: in deze situatie.
met verdrach: na uitstel nl. om bezinning mogelijk te maken; (met) vaste rijpen Raadt: met
niet-wisselende (bestendige) rijpe besluitvorming.
porren: aanmanen; staanden houw: in stand doe blijven.
gasten: mannen; de Prins van Peere, gebruikt een woord niet in overeenstemming met de
rang van Florendus en Frene, dezen verdienen geen hoge kwalificaties, daar ze schuldig
lijken.
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Die ick in myn behoed aannam in dese reys,
2160 Syn Majesteyt int recht ghebruyckt na reden eysch.2160
KEYSER

Ghy die ghesproten zyt van so eersame struycken,
My wondert hoe dat ghy die boosheyd dorst ghebruycken:2162
Dat ghy doen Móórden hebt uwe waarde lieve man,
Daar 't geyle overspel alleen is d'oorspronck van;
2165 So dat dit blesse hooft, en dese witte haaren,2165
Die ick ghedraghen heb in eeren soo veel jaaren,
Nu wert bemuesselt met een lasterlycke klack,2167
Door 's menschen óórdeel, die de dorheyt van een tack
Den heelen vruchtbaar bóóm tot schand en lachter spreecken,2169
2170 Maar ick sal sulcken telch van mynen stam afbreecken.
En puuren door het vier, myn suyverheyt waar duer2171
Dat dan de stroncke sal andoen zyn eerste fluer.2172
Hoewel ghy de fortuyn Móórdadigh hebt gaan stijven,
Om hare wreetheyt an myn hoocheyt te bedrijven.2174
GRIANE

2175 Dat de fortuyne haat de hoogh verheven lien,
Is aan u laatste krygh myn Vader! wel te sien.
En aan de leughens die myn haters my oplegghen,2177
Waar van ick (met verlof) de waarheyt u sal segghen:
Niet uyt doods-vreese, neen! maar voornaamlyck myn Heer!

2160

2162
2165
2167
2169
2171
2172
2174
2177

Syn Majesteyt: de hoogste hiërarchische rechtsmacht; het formalistische principe wordt nog
geaccentueerd door het gebruik van Syn i.p.v. Uw, dat individueler zou zijn. De Prins van
Peere had de gevangenen onder zijn hoede (in bescherming) genomen voor Zijne Majesteit,
opdat deze ze zou berechten in overeenstemming met de eisen van de rede (terwille van het
recht dat overeenkomstig de eisen van de rede gebruikt moet worden).
ghebruycken: aanwenden.
dit blesse hooft: dit kale voorhoofd.
bemuesselt: bezoedeld; een lasterlycke klack: een eerrovende smet.
vruchtbaar: vruchten dragende; tot ... spreecken: aanrekenen tot; lachter: schending van eer.
puuren: louteren.
Dat: deel van de voegwoordelijke uitdrukking waar duer dat; andoen: aantrekken, herkrijgen;
zyn eerste fluer: zijn vroegere ongereptheid.
hare: wijst terug naar de fortuyn (vs. 2173). hoocheyt: waardigheid.
oplegghen: aanwrijven.
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2180 Om te verdeden myn so seer beklieckte eer,2180
Die myn aanklaghers valsch, bevlecken heel onbillich.2181
Myn Vader, gheeft ghehóór, ick kent ick lydt ghewillich,2182
Dat ick de Prins voor dees wel reyne jonst bewees,2183
Want ick dacht in myn sinnen
2185
Hem als myn man te minnen,
Doen ick in deze stadt2186
Noch by u woonden, dat2187
Ick FLORENDUS myn lief verlaten most en schouwen,2188
En TARIS' (doen vyand) voor myn beminde trouwe.
2190
Geschiede doort geprang,2190
Van uwe strenghe dwangh,
Die my met bitterheyde,
De truerich van u scheyde,2193
Ghelyck Godt is bekent.
2195
Helas! in meer ellendt
Ben ick hier nu gekomen,
Dat ick heb voorgenomen
Myn Man te moorden doen,
En wilt dat niet vermoen,
2200
Het komt van boose menschen,
Die myn verderven wensche.2201
Als ick te lande tradt,2202
Te BUDE inde Stadt,
'tLeetwesen my so praamde,2204
2205
Dat ick myn stoutheyt schaamde.2205
En stelden doen voord'an2206
Myn Liefde op myn man,
Die ick in eeren achten,

2180
2181
2182
2183
2186
2187
2188
2190
2193
2201
2202
2204
2205
2206

verdeden: verdedigen; beklieckte: bezoedelde.
onbillich: onrechtmatig.
kent: ken het, erken het; lydt: lijd het, beken het.
voor dees: vroeger; reyne jonst: oprechte trouw; zie Inl. blz. 42.
doen: toen.
dat: met dat begint een onderwerpszin die eindigt met trouwe (vs. 2189).*
schouwen: mijden.
doort geprang: door de druk.
De: deed.
myn verderven: mijn ondergang.
Als: toen.
praamde: kwelde.
stoutheyt: overmoed, hybris.
voord'an: voortaan. In dit gehele gedeelte vs. 2205-2213 wordt in het kort de ere-code van
de vrouw beschreven: haar innerlijke en uiterlijke gedragsregels.
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2210

2215

2220

2225

2230

2235

2211
2214
2217
2218
2219
2220
2223
2227
2231
2232
2234
2237
2238

In wercken en gedachten:
Recht als een Vrouw betaamt,
Met weselycke schaamt:2211
Met willen, en met woorden,
Deed ick so ick behoorde.
Maar siet, myn Vader! naar2214
T'verloop van twintich Jaar,
Quam uyt heel verre hoecken
FLORENDUS my versoecken:2217
Uyt vruntschap gants on-vals,2218
Uyt rechter Liefden, als2219
Een Broeder met behagen,2220
Mach tot zyn Suster dragen;
Doch in PELGRIMS gewaat,
Vertrock hy my zyn staat,2223
Syn Re'en wierden gebroken,
Eer hy had uytgesproken.
Want als den Koning quam,
En hem by myn vernam;2227
Wert hy jeloers en gram,
Meenden hem te doorsteecken:
De Prins die ist ontweecken,
Die met een korte Dagk,2231
Sich werend, hem doorstack.2232
Hier door ick myn vyanden
Bekende, die met schanden2234
My wyten dese daat,
Als oorsaack van het quaat.
Helas! wat gaat my nader,2237
Tot u verdriet, myn Vader2238

weselycke: tot haar wezen behorende.
naar: na.
versoecken: bezoeken.
gants on-vals: geheel oprecht.
Uyt rechter Liefden: uit eerlijke liefde.
met behagen: in welwillendheid.
Vertrock hy my zyn staat: zette hij mij zijn situatie uiteen.
vernam: in het oog kreeg.
Dagk: dolk.
Sich werend: terwijl hij zichzelf verdedigde.
Bekende: leerde kennen; met schanden: tot mijn oneer.
wat gaat my nader: wat kan mij meer treffen.
Tot u verdriet: (en dat is) tot uw verdriet.
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2240

2245

2250

So ick derhalven ben2239
Gants onwaardich, den
Naam van Dochter te heeten.2241
Wilt alle Liefd vergeten,
En wreeckt u dan hier af,2243
Met d'alderswaarste straf.
Ick bent getroost te lyen,2245
Met inwendich verblyen.2246
Want ick hoop na myn dood
De króón der glorie gróót,
In Gods ryck te verwerven
Voor myn onnosel sterven.2250
Om dat ick leet gheduldigh,
Onstrafbaar en onschuldigh.2252
HERMIDE

2255

2260

2265

2239
2241
2243
2245
2246
2250
2252
2258
2260
2262
2265

Al eerwaardighe Heer,
Myn aldergroost begheer
Dat ick wel had voor dese,
Was om by u te wesen:
Maar lacy! dit gheschiet
In kermen, en verdriet,2258
In plaatse vande vruechde,
Die ick myn zelfs toevuechde.2260
Dies ick 'tgheluck vervloeck,
Heer KEYSER, ick versoeck2262
Dat ghy myn eerste bede,
Die 'k u Majesteyt dede,
Niet afslaat noch verdooft,2265
Myn groot Vader ghelooft;

So ick derhalven: indien ik dan*.
den Naam ... te heeten: de naam te dragen.
En wreeckt u dan hier af: en neem dan hierover wraak.
Ick ben getroost te lyen: ik ben bereid het te ondergaan.
inwendich: innerlijk.
onnosel: onschuldig.
onstrafbaar: geen straf verdienende.
kermen: klagen.
toevuechde: toedacht.
Heer Keyser enz.: Hermiede richt zich eerst tot de keizer, top in de hiërarchische
verhoudingen, daarna tot hem als haar grootvader.
verdooft: veronachtzaamt.
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Dat myn lief-Moeder inde dóódt van haren Man
Int minste punt gheensins begrepen worden kan.2268
Haar Staatdochters en ick die weten van haer leven,
2270 En van haar suyverheyt getuyghenis te gheven.2270
PRINS VAN PEERE
Dewijl de dinghen niet en zijn te overtuyghen,2271
En ghy de roe van 'trecht niet gunstich soeckt te buyghen,2272
So isset raatsaam Heer datmen de saeck beslecht
Met volle wapens inde strijts-plaets door 'tghevecht.
KEYSER

2275 Ick sal een Reed'lijck recht mijn Dochter, noch de Prins,2275
Noch 'sKoninghs Neven bey, niet weyg'ren, neen gheensins.
PROMPTALION

Dijn yver arm gemoet, dijn kleynsierighe handen,2277
Bewent'len uwen Troon, met laster, en opspraack2278
Vermits ghy al te slof, vertraacht te nemen wraack,2279
2280 Van d'overspel en moordt, ay lasterlijcke schanden.2280
OUDIN

Dat ick myn dulle kop met reden niet vermanden,2281
Ick boete selfs het vyer! ick plante selfs de staack!2282

2268
2270
2271
2272
2275
2277
2278
2279
2280
2281
2282

int minste punt: in geen enkel opzicht; begrepen: berispt, geblameerd.
suyverheyt: kuisheid.
de dinghen: de zaken waarover het geding gaat; te overtuyghen: met getuigen te bewijzen.
En ghy enz.: en gij de staf van het recht niet ten voordele van één van de beide partijen
probeert te buigen.
een Reed'lijck recht: een recht gegrond in de rede.
Dijn yver arm gemoet: uw gemoed zonder vuur; kleynsierighe: teergevoelige (ironisch). De
vzn. 2277-2290 hebben de rijmstructuur van een sonnet.
Bewent'len: verstikken; laster: schending van eer.
slof: laks; vertraacht: verzuimt.
lasterlijcke schanden: eerrovende schanddaden.
Dat: als; dulle: waanzinnige; vermanden: beheerste.
Ick boete selfs het vyer: ik zou zelf het vuur ontsteken; ick plante selfs de staack: ik richtte
zelf de paal op, nl. die waaraan de veroordeelde op de brandstapel gebonden was.*
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Wy zijn verwondert Heer, te weten om wat saack2283
Ghy die Misdaders niet tot asschen doet verbranden?
KEYSER

2285 Rijck-radich overlegh, nootsaacklijck tijt behoeft,2285
Een rechte Rechter, recht, rechtvaardelyck vertoeft.2286
Balansende de saack met reden voor sijn óórdeel,2287
Op dat door snelle spoet hem niemandt en bedroeft,2288
'Kheb door ervarentheyt, 'tgedingens aart beproeft.2289
2290 Een yeder lieft sijn selfs, elck soeckt sijn eyghen vóórdeel,
Waar't Heeren als ghy seght, d'uytspraack waar al gheschiet;
Maar ick bevind de daad so juyst noch effen niet,2292
Als u beschuldingh is, en oock so duncktet myn
Dat GRYANE hier in wel kan onschuldigh zyn.
2295 Hoewel FLORENDUS haar in Pelgrimsche kleeren
Heeft aanghesproken, dat vermindert niet haar eere.
En onverhoort den Prins te oordeelen dat waar
Gheen recht, maar Tyranny, 't is Reden dat ick daar2298
Myn ziel niet in beswaar.
2300 Gheen meerder sotheydt doch onder de lichte Son // is,2300
Als datmen onbedacht lichtvaardigh stryckt het vonnis.
Op dat FLORENDUS sich verdedight en vertaalt,2302
Soo wil ick dat ghy hem hier teghenwoordigh haalt.
FLORENDUSFLORENDUS: BIJ VS. 2304 BEGINT HET DERDE TONEEL VAN HET VIJFDE BEDRIJF.

De meeste droefheyt Heer die myn ziel mach ontstellen,2304
2305 Vergroot sich so veel meer om dat ick u koom quellen,

2283
2285
2286
2287
2288
2289
2292
2298
2300
2302
2304

om wat saack: waarom.
Rijck-radich overlegh: overleg dat rijk is aan overwegingen.
recht: terecht; vertoeft: talmt.
Balansende: overwegend; óórdeel: vonnis.
snelle spoet: snelle voortvarendheid; hem niemandt en bedroeft: niemand in droefenis geraakt.
'tgedingens aart: het wezen van de rechtspraak; beproeft: bij ondervinding ervaren.
juyst: duidelijk; effen: in evenwicht (met de beschuldiging; vs. 2293).
't is Reden: het is in overeenstemming met de rede; dat ick enz.: dat ik mijn ziel niet belast
met die zonde, dat ik me niet bezondig.
meerder: groter.
sich ... vertaalt: zich vrij pleit.
ontstellen: in beroering brengen.
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't Is my van harten-leedt, dat het aldus moet schien,
Daar ick u mynen dienst behoorde aan te bien.
Ick sweert by eede dat Me-vrouw de Koninghinne,
In ghenerwyse hier is te beschulden inne.
2310 Als ick uyt oude kundt haar eens versoecken quam,2310
Ghelóóftet, dat ick doen noch nimmer voor en nam2311
De eer vande Princes of van haar man te schenden:
Maar als de Koningh myn ten grave wilde senden,2313
Heb ick myn leven self in sulcken banghen nóót
2315 Kloeckmoedelyck beschermt, selfs met des Prinsche dóót.
PROMPTALION

Het syn maar fab'le die u valscheydt voore went,
U schelms snoodt verraat is yeder een bekent.2317
FLORENDUS

Ghy raffeltuydt! ghy spreeckt een onghebonden reden2318
Souwt met de wapens ghy het selfde wel verdeede?2319
PROMPTALION

2320 Wat vraacht den Móórder van de Prinselycke siel?
Ick waar een bloode guyl, so ickt niet staanden hiel:2321
Teghen een lubbelingh, een vóócht van lichte Vrouwen,2322
So most ick als te blóót myn krachten niets vertrouwen.2323
FLORENDUS

Ach Heere wilt so langh uytsetten maar den dagh,2324
2325 Dat ick myn oude kracht yet wat verhalen magh.2325

2310
2311
2313
2317
2318
2319
2321
2322
2323
2324
2325

kundt: bekendheid; versoecken: bezoeken.
doen noch nimmer: toen noch ooit; voor en nam: het waagde, het voornemen had.
als: toen.
schelms: schurkachtig; verraat: nl. het verloochenen van de erecode der groten.
raffeltuydt: kletskous; een onghebonden reden: onbeheerste woorden.
verdeede: verdedigen.
een bloode guyl: een bange lafbek.
lubbelingh: eunuch; vóócht van lichte vrouwen: opzichter over onzedelijke vrouwspersonen,
gecastreerde haremwachter.
blóót: bevreesd; niets: in geen enkel opzicht.
uytsetten: uitstellen.
yet wat verhalen: enigermate terugkrijgen.
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Soo sal ick gants alleen, u en u Broeder beyde,
Bewysen door 't ghevecht u ongherechticheyde.2327
En uwe koppen stout, o ghy Verraders vals!2328
Flucx snyen met een swaart van u vervloeckte hals.
KEYSER

2330 Nu swijcht ghy Heeren, swijcht! wilt met geen woorden vechten,
FLORENDUS houdt u stil, en oock ghy broeders bey,
Myn Raad die vinden 'tgoedt daer ick met overley:2332
Dat ghylien door tournoy dit groot gheschil sult slechten,2333
PROMTALION en OUDIN ghy groot gheachte lien,
2335 Ick sal twee Ridders kloeck tot huer verdeden vinnen,2335
Maar wie hem inde slagh vermeestert, laat verwinnen,2336
Begheer ick stracx ghestraft als van verraed te sien.2337
PROMPTALION

Wy zyn te vreden Heer.
FLORENDUS

Het sal also gheschien.
KARDINKARDIN: BIJ VS.

2339 BEGINT HET VIERDE TONEEL VAN HET VIJFDE BEDRIJF.
Twee Avonthuriers stout, heer KEYSER, zijn daar binnen,2339
2340 Versoecken met ootmoed, en eerbiedighe sinnen2340
FLORENDUS dienst te doen: Dat is haar harten wensch.

2327
2328
2332
2333
2335
2336
2337
2339
2340

u ongherechticheyde: uw beweringen die in strijd zijn met de justitia; daarom zijn ze
Verraders: zij ontkennen dit ordenende principe.
koppen stout: aanmatigende koppen.
daer ... met overley: waarmee ik heb beraad-slaagd.
slechten: beslechten.
tot huer verdeden: te hunner verdediging nl. van Griane en Florendus.
hem ... laat verwinnen: zich ... laat verslaan.
stracx: spoedig daarna; verraed: nl. aan de adellijke erecode: ze hebben dan immers ten
onrechte iemand beschuldigd.
Avonthuriers stout: fiere rondtrekkende ridders.
ootmoed: nederigheid; eerbiedighe sinnen: eerbied in hun gemoed.
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KEYSER

Godt denckt in zynen Tróón om den benauwden mensch.2342
't Is haar gheoorloft.
PALMERIN

God laat den Keyser groeyen,
In wijsheyt, in voorspoet, in vree, IN LIEFDE BLOEYEN.
2345 Heer FLORENDUS, eylaas! u bijster ongheluck2345
Dompelt myn blyde ziel in d'alderswaarste druck.2346
Ick bidde u dat ghy verlaet dit quijnend quellen,2347
Want siet u PALMERIN, die sich veel eer sal stellen2348
Int aldergrootst ghevaar, en sorghelijckste staat,
2350 Eer dat ick u myn Heer! in dees ellende laat.
FLORENDUS

Ach myn eenighe hoop! wat luck heeft u ghedreven2351
Van myn bywesen? ach vertelt myn dat myn leven!
Vergeldet doch daar met de quelling, en verdriet
Die door u af zyn my dus langhe zyn gheschiet.2354
PALMERIN

2355 Eens op een andermaal ick u dit wel verreecken,2355
De tijdt vereyscht uyt nóódt van anders yets te spreecken.2356
Vergunt my myne wensch, beproeft nu myne trouw,2357
Op dat ick 't recht van u teghen haar staanden houw.
FLORENDUS

God loon u huesheydt, die van d'Hemel is ghesproten,2359
2360 'k Heb na den Trouw-dach vrundt int minste niet ghenoten2360

2342
2345
2346
2347
2348
2351
2354
2355
2356
2357
2359
2360

benauwden: benarde.
bijster: alle maat te boven gaand.
druck: smart.
quellen: lijden.
siet u: ziehier uw.
luck: lot, toeval.
dus langhe: zó lang.
verreecken: zal uiteenzetten.
uyt nóódt: door de nood gedwongen.
beproeft: stel op de proef.
huesheydt: hoofsheid.
int minste niet ghenoten: geen enkele gunst ontvangen.
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Van Me-vrouwe GRYAAN dat eerbaar Konincx wijf:
De Koningh die bleef dood, want hy stont na myn lijf.2362
Hier neffens bruyckten hy myn lief, myn echte Vrouwe,2363
Die ick voor Gode gaf myn wettelijcke trouwe.
PALMERIN

2365 FLORENDUS heeft zyn saack in myn handen ghestelt,
Myn Heer de Keyser, ick ben so wel verselt2366
Met dees myn Kamerraad, dees myn ghelyck-ghesinden,
Die voor u dochters recht zyn selven wil verbinden.2368
En zyns ghelijck en is int vechten niet te vinden.
KEYSER

2370 Daar is noch niemant voor myn dochter hier ghekomen,
Derhalven werdt hy voor een ander aanghenomen.
FRISO

Alderwaardichste Vrouw, de faam van uwe duecht
Maackt my u dienaar, so als ghy anmercken muecht.2373
En d'onschult van u saack doet my myn dienst aanbieden:
2375 Indien my van u mach alsoo veel jonst gheschieden,
Als daar myn eerlijck hart so snack-sieck na verlanght,2376
Dat ghy voor Ridder my in dese dienst ontfanght.
GRIANE

Ach Edel Heere! niet de grootheydt van myn fame,
Die ick om d'opspraack laas! in mynder harte schame.2379
2380 Veel eer het quaat gheluck van myn bedroefde saacken,2380
U goedertieren hart aldus barmhertich maken:2381

2362
2363
2366
2368
2373
2376
2379
2380
2381

hy stont na myn lijf: hij bedreigde mijn leven.
hier neffens: daarenboven.
ick ben so wel verselt: ik bevind mij in het goede gezelschap van.
zyn selven wil verbinden: zijn persoon wil verplichten.
anmercken muecht: kunt zien.
myn eerlijck hart: mijn hart dat naar eer streeft; snack-sieck: vurig begerend.
Die ick enz.: waarover ik helaas vanwege de blaam schaamte moet dragen in mijn hart.
het quaat gheluck: de ongunstige fortuin.
U goedertieren hart: uw hart dat het recht zoekt.
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Ootmoedich ick versoeck dat ghy gheen moeyten spaart,
Ter liefden van het recht, myn eere doch bewaart?2383
d'Almachtighe Godt, en lóón-heer van het goet // doen;2384
2385 Wil u door myn ghebedt alsulcken goeden spoet // doen2385
Als myn rechtvaardich recht zyn Godtheydt is bekent:2386
Die brengh also u strijdt tot een gheluckich endt.
KEYSER

Hier zyn twee Ridders kloeck siet hier de Edel Heeren,2388
Die met de wapens 't recht kloeckmoedich willen eeren.
PROMPTALION

2390 Het is behoorlijck Heer datmen in sulck gheschil,2390
Eerst klaarelijcken hoort de ghevanghens haar wil.2391
PALMERIN
Edel FLORENDUS

Prins en ist niet u begheren,
Dat ick u onschult hier met wapens en beweren?2393
FLORENDUS

Het is myn hoochste lust.2394
FRISO

Behaachtet u myn Vrouw?
GRIANE

2395 Van harten ick myn seer hier in te vreden houw.2395

2383
2384
2385
2386
2388
2390
2391
2393
2394
2395

myn eere doch bewaart: mijn eer toch in bescherming neemt.
lóónheer van het goet doen: de Heer die het goeddoen beloont.
alsulcken goeden spoet doen: zulk een gelukkige uitkomst geven.
Als: zoals; te verbinden met alsulcken (vs. 2385).
Hier zyn enz.: de keizer stelt de beide partijen aan elkaar voor.
Het is behoorlijck: het betaamt.
klaarelijcken: op duidelijke wijze.
beweren: bescherm, verdedig.
lust: verlangen.
Van harten ick enz.: ik acht mijn verdriet hiermee volkomen bevredigd.
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*
PALMERIN

Wel aan wy zyn bereyt om u met onse handen2396
Te overtuyghen u eer-loos, erdichte schanden.2397
O ghy bóós-wichten vals! ghy kladdet met oneer
De vrome Koningin, de hooch-gheboren Heer,
2400 U Aanklacht is versiert schalck-haftich loghenachtich,2400
PROMPTALION

't Sal blijcken door de daat! ons segghen is waarachtich!2401
PALMERIN

Heer Keyser daar is pant.
PROMPTALION

Siet Heer daar is de mijn.
KEYSER

Gaat wapent u terstont, en past hier stracx te zyn.2403
PROMPTALIONPROMPTALION: BIJ VS.

2404 BEGINT HET VIJFDE TONEEL VAN HET VIJFDE

BEDRIJF, HET DUEL.

Myn Heere 't is noch vroech, ay laat ons wat vertoeven?2404
FRISO

2405 Ick gheef gheen ruste! neen! an schelmsche snoode boeven

*
2396

2397
2400

2401
2403
2404

2401 't Sal volgens B en D; in A ten onrechte 't sal
met onse handen / Te overtuyghen: gewoonlijk werd overtuyghen gebruikt voor het met
getuigen aantonen van iemands schuld voor de rechtbank; nu treden de handen als zodanig
op in het godsgericht.
u eer-loos erdichte schanden: uw gewetenloos verzonnen schande, nl. die gij een ander
aanwrijft, i.c. Florendus en Griane.
versiert: verzonnen; schalck-haftich: bedrieglijk, zoals van een schalck, d.i. een knecht,
verwacht kan worden; het woord wordt door Palmerijn in oppositie geplaatst met vrome
Koningin en hooch-gheboren Heer, beide kwalificaties hiërarchisch bepaald.
waarachtich: overeenkomstig de waarheid.
past: zorg ervoor; stracx: spoedig.
't is noch vroech: 't is wel wat gauw; laat ons wat vertoeven: laat ons wat wachten.
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Weert u verrader trots teghen myn krachten fel?
Rust nu in PLUTOOS schoot in d'afgrondt vande Hel.2407
OUDIN

Ach! Ridder laat my op, ick sal u eeuwich dienen!
PALMERIN

Ick wil't verraders hart gheen ooghenblick verlienen.2409
2410 Wat isser meer te doen, tot voorstant van dees tween?2410
Heer Keyser schorter yet? wy zyn vaardich,2411
KEYSER

Neen, neen.
Heeren 't believe u in mynen Hof te rusten,
En laat u dienen na u eyghen lieve lusten.
't Is dubbelt al verdient, ick en sal nimmermeer
2415 Vergheten kunnen, noch beloonen dese eer.
Ghelooft so zy de Goon die overwinningh jonden,2416
An u myn vrunden. Laat verbinden uwe wonden.
Indien FLORENDUS ick met tóórn of met straf
Gheijlt hadde, ghy waart nu heden al int graf:
2420 Duert onghelijck dat ghy mijn lieve dochter dede,2420
Ombrenghende haar man met móórdadighe zeden,2421
In haar bywesen: soo dat die schant-vlecke sal
Myn kint GRYANE waart, vervolghen over al;2423
Om dat ghy hare vruecht onwaardich gingt verdrucken,2424
2425 Had ick u moghen doen houden in kleyne stucken.2425
Maar 'k heb bloetgiericheydt door reden af gheleyt,2426

2407
2409
2410
2411
2416
2420
2421
2423
2424
2425
2426

in d'afgrondt vande Hel: in het diepste van de hel, waar volgens Dante de verraders hun
plaats vinden en Lucifer zelf de ergsten onder hen straft.
gheen ooghenblick verlienen: geen ogenblik (van leven) toestaan.
tot voorstant: tot verdediging.
wy zyn vaardich: wij staan klaar.
jonden: gunden.
Duert onghelijck: door het onrecht.
met móórdadighe zeden: door uw moorddadig gedrag.
waart: dierbare; achtergeplaatst bijv. n.w.
onwaardich: smadelijk; verdrucken: belemmeren.
houden: houwen.
Maar 'k heb enz.: maar ik heb bloeddorstigheid door de rede terzijde gesteld.
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En bruyck voor wreede straf, sachte sachtsinnicheydt.2427
Ick wil myn grijsen-baart, en myne oude daghen
Niet smetten met het bloedt, myns Princelijcke maghen.2429
2430 Maar myn navolghers al een goet voorgangher zyn,2430
Op dats in sulcken wech treden int spoor van myn.
Myn Neef ick gheef u vry, in duechden blyft volharden.
FLORENDUS

Ick sal tot uwen dienst altijdts bevonden warden,
God spaar de Keyser langh, welvarende, en kloeck.
2435 't Is reden dat ick nu myn PALMERYN besoeck.
GRYANE versoeckt den ghewont-legghende Palmeryn-.
Myn Heer Ridder, den dienst, die ghy my hebt bewesen,
Die door u hooch ghemoet, en goetheyt is verresen,2437
Maackt door haar grootheydt my armhartich, ende kranck,2438
Onseg-baar is myn vrient, u hooch-verdiende danck.2439
2440 O Godt!
PALMERIN

Hoe ist Princes, wat mach myn Vrouwe letten?2440
GRYANE wat is u? wilt u wat nedersetten?2441

voor: in plaats van.
smetten: bezoedelen.
myn navolghers al: allen, die na mij komen; hier spreekt de aristocraat die een voorbeeld in
deugd wenst te zijn.
- Gryane: bij vs. 2436 begint het zesde toneel van het vijfde bedrijf.
2437 u hooch ghemoet: het emotionele leven - gelokaliseerd in het gemoed - gaf de grootheid aan
de mens. De ‘altitudo animi’, ‘het hooch ghemoet’ werd beschouwd als een sieraad van de
aristocraat; goetheyt: dit woord moet niet opgevat worden in onze betekenis. Het bepaalde
het handelen in overeenstemming met de goddelijke orde - o.a. van de gerechtigheid - die
in heelal heerste.
2438 armhartich, ende kranck: kleinmoedig en zwak; tegenover de grootheydt, de ‘magnitudo
animi’ van Palmerijn stelt Griane haar eigen geringheid.
2439 onseg-baar: onuitsprekelijk, niet in woorden te vatten; hooch-verdiende danck: dank die gij
verdiend hebt door de hoogheid van uw hart.
2440 O Godt!: deze uitroep vormt de inleiding tot de herkenning van Palmerijn; letten: schelen.
2441 wat is u: wat overkomt u.
2427
2429
2430
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GRIANE

Jofvrouwen, Ay vertreckt? vertreckt u altemaal,
En wacht myn koomsten hier bezyen inde saal.2443
Ick bid u PALMERYN, secht my; ay uytverkoren!
2445 Van wien, van wat gheslacht, en waar ghy zijt gheboren?
PALMERIN

Ter werelt niemant die ick liever als myn Vrouw,
Het sy in wat manier, ghehoorsaam wesen souw.2447
In myne jonghe juecht was my 't gheluck soo teghen,
Dat ick noyt volle kunt, of kennis heb ghekreghen2449
2450 Van Vader, Moeder, of van myn gheboorte-stadt
Had ick noydt recht bescheyt. Doch immers weet ick dat:2451
Dat ick ghevonden ben, int ghebercht van Olijven,
Door eenen Huys-man, die my bracht by zynen wijve.
GRIANE

O God! ons gaan te recht u wonderen te boven,
2455 Wie kan u goetheyt Heer na u waardije loven?
Heylighe Godheydt lof! myn hart, u lof verklaart,2456
Dat ghy myn lieve soon tot hier toe hebt ghespaart.
Myn soon! die ick verliet, helas! soo ongheluckich
Uyt wan-hoop, en uyt vrees, so liefdelóós, als druckich,2459
2460 Onbeweechelijcker, als t'onredelijcke Vee:2460
Ick ben u Moeder soon! ick sant u buyten stee,2461
FLORENDUS GRIECKSCHE PRINS, dat is u eyghen Vader.

2443
2447
2449
2451
2456
2459
2460

2461

myn koomsten: mijn terugkeer; hier bezyen: hiernaast.
Het sy in wat manier: op welke wijze ook.
volle kunt, of kennis: volledig zekere kennis; vs. 2450 is dubbel verbonden met vs. 2449 en
vs. 2451.
Had ick noydt recht bescheyt: had ik nooit de juiste informatie; immers: stellig.
u lof verklaart: verheerlijkt uw glorie.
druckich: bedroefd.
Onbeweechelijcker: ongevoeliger; t'onredelijcke Vee: de dieren, die de rede niet bezitten;
ze hadden wel de sensitieve ziel, die uitdrukking van emoties waarborgde. Men was daarom
van mening dat dieren onbeheerst reageerden; Griane stelt zich zelfs daarbeneden: een
vernietigend oordeel.
ick sant u buyten stee: ik liet u buiten de stad brengen.
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PALMERIN

Dat 'k uyt den Dóól-hof woest myn sinnen weer vergader.2463
Me-vrouwe op dat wy te meer versekert zyn,
2465 Dit goude Kruysje, siet, dit Kruysje was by myn.
GRIANE

Dit selfste heb ick u met droefheydt omghehanghen,
Maar met een meerder vruecht ick 't selfde weer ontfanghen:
Ach myn beminde soon! en brengt dit niet int klaar,2468
Voor ick zijn Majesteyt bequam'lijck openbaar?2469
2470 De gunste die myn hart FLORENDUS ging betóónen,
Niet uyt wel-lust, maar om zyn leven te verschóónen,2471
Want door een langhe doodt de Prinsche waar vergaan,2472
Had hem myn hues ghemoet, niet lieflijck byghestaan.2473
Ghedenckt niet, o myn kindt, dat ick acht-lóós verslofte,2474
2475 Te nemen voor de daat, een houwlijckse beloften:2475
Op die voorwaarden heeft FLORENDUS my begordt,2476
Dus ghy myn echte kindt, wett'lijck ghenoemet wort.2477
Hoewel myn Vader my TARISI dwangh te nemen,
Dat kan u daarom niet van't rechte óór vervremen.2479

2463
2468
2469
2471
2472
2473

2474
2475
2476

2477
2479

Dat 'k uyt enz.: laat mij uit de wilde warreling de vermogens van mijn ziel weer ordenen.
en brengt dit niet int klaar: maak dit niet bekend.
bequam'lijck: op de juiste wijze.
om zyn leven te verschóónen: om zijn leven te redden.
langhe: langzame; waar vergaan: zou zijn weggekwijnd.
myn hues ghemoet: mijn hoofs gemoed; d.w.z. Grianes handelen was in overeenstemming
met wat men van haar mocht verwachten in haar positie. Kuisheid was een allereerste eis
aan het meisje gesteld. Zij wil zich dus verdedigen tegen mogelijke beschuldigingen van
onkuisheid.
dat ick acht-lóós verslofte: dat ik achteloos naliet.
Te nemen voor enz.: vóór de sexuele gemeenschap met Florendus trouwbeloften te vragen
en te verkrijgen.
Op die voorwaarden: wijst terug naar het vorige vers. Griane en Florendus legden immers
de belofte af dat hun sexuele gemeenschap beschouwd moest worden als een trouwbelofte;
begordt: zwanger gemaakt.
Dus ghy enz.: zo kunt gij op wettige wijze het kind uit mijn huwelijk (myn echte kindt)
genoemd worden.
't rechte óór: de nakomelingschap in de rechte lijn; vervremen: vervreemden; beletten deel
te hebben aan.
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PALMERIN

2480 Om een soo hooghen Prins het leven te behoen,2480
Hoortmen uyt eerbaarheydt die huesheydt wel te doen:2481
Dit werdt by vromen duecht en gheen wellust ghereeckent,2482
De goetheydt uws natuers hebt ghy daar by beteeckent.2483
GRIANE

Vaart wel myn sone,
PALMERIN

ick sal Moeder my gaan kleen,
2485 Ick verhope nu de peys te maacken van u Tween,2485
Ick sal de Keyser wel verwinnen met myn reen.2486
GRIANE

Lof eeuwighe Godt! lof zy u Heer der Heeren;
Die alle droefheyt haast in blijtschap KAN VERKEEREN.
KEYSERKEYSER: BIJ VS.

2489 BEGINT HET ZEVENDE TONEEL VAN HET VIJFDE BEDRIJF.
Zijt welkoom PALMERYN ick ben van harten blyt,
2490 Dat ghy verwin-heer en so wel te passe zyt.2490
Wat eyscht myn lieve vrundt? wat mach myn vrundt begheeren?
Begheerdy dese stadt? ick salse u vereeren.
Myn hart hanght over u so gunst-ryck en soo milt;2493
Myn Keyser-ryck is u so veer ghy't hebben wilt?

2480
2481
2482
2483

2485
2486
2490
2493

Om een soo enz.: Palmerijn stemt in met de uiteenzetting van Griane (vs. 2470-2477); een
soo hooghen Prins: een zo hooggezinde vorst.
uyt eerbaarheydt: gedreven door eergevoel.
by vromen: door hen die zich houden aan de erecode der aristocratie; werdt ... ghereeckent:
wordt gehouden voor.
de goetheydt uws natuers: de overeenstemming van Grianes natuur (= haar
fysiologisch-psychologisch bepaald handelings-schema) met de goddelijke ordening; hebt
ghy daar by beteeckent: hebt gij daarmee te kennen gegeven, aangetoond.
Ick verhope nu enz.: ik hoop nu de goede verstandhouding tussen u beiden (nl. Griane en de
Keizer) te herstellen.
met myn reen: met mijn woorden.
verwin-heer: overwinnaar; so wel te passe: zo goed gezond.
hanght over u: is u genegen.
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PALMERIN

2495 Alwaarde Keyser Heer, ick hebbe al myn leven
In Konings hoven en by Prinschen my begheven:
Int rijcke Oosten-landt, int heete Westen mee,
Maar noyt an eenich Prins begeert so lieven bee,2498
Als dit versoeck aan u: o Prinsche goedertieren!2499
2500 So GRYAAN en de Prins in dees Keyserlijcke Stee,
Haar oyt misginghen hier in eenigher manieren,2501
Vergheeft haar dat om myn; u gramschap wilt bestieren.2502
KEYSER

Om uwent wille, siet! houw ick haar vry en vranck,2503
Versoeckt wat ghy begheert, of wat ghy moocht versieren.2504
PALMERIN

2505 Van dees eerwaarde saack weet ick u eeuwich danck;2505
Ten tijen vant belegh, en des vloots onderganck
Dienden FLORENDUS u, ghelijck mijn Heer mach weten:
An dat hóóch-loflijck stuck, als hy GAMESIO dwanck,2508
En Ridderlijcken heeft kloeckmoedich dóódt ghesmeten.2509
2510 Waar door het Turcksche heyr velt-vluchtich bloet most sweeten,2510
Door dien u moedigh volck den banghen hóóp verjoegh,
Dit vernieuw ick Heere u, die 't moghelijck had vergheten.2512
Doen wasset dat de Prins u om zyn dochter vroech,
Het welck zyn Majesteyt den GRIECKSCHE PRINS afsloech;2514
2515 Dies levend hy vergingh door pijnnelijcke rouwe.2515

2498
2499
2501
2502
2503
2504
2505
2508
2509
2510
2512
2514
2515

so lieven bee: een bede die mij zozeer uit het hart gegrepen is.
goedertieren: dit bijv. n.w. wordt hier terecht gebruikt, daar op de rechtvaardigheidszin van
de keizer een beroep wordt gedaan; goedertierenheid is het ‘bijprodukt’ van gerechtigheid.
Haar ... misginghen: zich misdroegen.
om myn: ter wille van mij; bestieren: beheersen.
houw ick enz.: laat ik hen vrij uitgaan.
versieren: bepeinzen, bedenken.
dees eerwaarde saack: deze eervolle belofte.
An dat hóóch-loflijck stuck: aan dat zeer eervolle feit; dwanck: overwon.
Ridderlijcken: op ridderlijke wijze; volgens de code der ridders met het oog gericht op de
eer; dóódt ghesmeten: neergeveld.
velt-vluchtich bloet most sweeten: in zeer grote angst de vlucht nam.
vernieuw ick: breng ik in herinnering.
afsloech: weigerde.
Dies: daarom; pijnnelijcke rouwe: smartelijk verdriet.
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2520

2525

2530

2535

2540

*
2516
2517
2519
2520
2521
2522
2525
2526
2527
2529
2530
2533
2534
2535
2536
2539
2540

*
Dit merckten die Princes, die hem gheen haat toedroech,2516
Maar bewegh'lijck van aart, als een verliefde vrouwe,2517
Socht hem te troosten, en het schoonste voor te houwen.
Waar inne entlijck sy door d'overwonnen vlam,2519
Den ander loofden een reyn huw'lijcksche trouwe,2520
Daar elck metter daadt beseghelingh af nam:2521
In sulcker voeghen Heer, dat icker voorts van quam.2522
Daar na zyn Majesteyt niet wetend' dese dinghen,
Heeft die Princesse an de Koninglijcke stam
TARISIUS haar Neef believen te bedwinghen.2525
De Prins om zyn verlies treurden te sonderlinghen,2526
Tot groot leetwesen van zyn Heeren en ghemeent,2527
Die hem, doch te vergheefs, tot huwen wilde dringhen:
Want als een Tortel-duyf heeft hy zyn gay beweent,2529
Tot loon van dese trouw die selden wordt verleent.2530
En om myn Moeder-waart voor on-eer te bewaren;
Zo bid ick dat ghy haar te samen weer vereent,
Zo sal my niemandt oock met Bastartschap beswaren.2533
Voorts om zyn Majesteyt dit grondich te verklaren,2534
De schiedenis van't spel, so weet myn Heere: Dat2535
Mevrouw, myn Moeder, my natuurlijck quam te baren,2536
Al inden Toorn, daar sy doen ghevanghen sadt.
En so sy niemandt dan haar wacht-vrouw by haar hadt;
Die gafse schreyend my, met Moederlijck beroeren!2539
De dienst-vrouw gaft KARDIN, die brocht my buyten stadt,2540

2535 schiedenis volgens D; in A schiedennis
die hem gheen haat toedroech: die hem liefhad.
bewegh'lijck van aart: gevoelig van aard.
door d'overwonnen vlam: op grond van de beheersing van de hartstocht; het was dus een
weloverwogen, redelijke daad.
Den ander loofden: elkander beloofden.
Daar elck enz.: die ieder met de daad bevestigde, bekrachtigde.
In sulcker voeghen: op zulk een wijze.
bedwinghen: met dwang te verbinden.
te sonderlinghen: zeer bijzonder.
van zyn Heeren en ghemeent: van de aristocratie en van het volk.
zyn gay: zijn gade, zijn partner.
verleent: geschonken.
beswaren: beschuldigen.
verklaren: uiteen te zetten.
spel: wat er gebeurd is; misschien speelt Palmerijn over het hoofd van de keizer heen op het
publiek: wat er in het spel (van Griane) gebeurd is.; so weet: zo moet ... weten.
natuurlijck: krachtens de vervulde tijd.
beroeren: bewogen zijn.
gaft: gaf het, nl. het kind.
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Op den Olijven-bergh, wiens naam dat ick noch voere:
Ick lach bewindelt in schoon Sye rijcke snoeren,2542
Dat my het wilde Wildt daar niet en heeft gheróóft:2543
Dat deed een Huysman, die boven den aart der Boeren,2544
2545 Voor my in bloedt, en sweet als Vader heeft gheslóóft.
En op dat ghy myn Heer dees saacke bet ghelóóft,2546
(Hoewel dat ick voor u gheen lóóghentaal sal spreecken)
So merckt dit róóde kruys gheboren an myn hóóft,2548
Het welck myn Moeder was het sekerste ken-teecken,
2550 Vermidts int kinder-bedt sy my wel hadt bekeecken,2550
En sach dat ick met dit Mirakel was ghebaart;
Dit goude Kruysge lach om mynen hals ghestreecken,2552
Dat dese Lantmans vrouw wel suyver heeft bewaart,
Ick heb u sonder schars de volle sin verklaart.2554
KEYSER

2555 Myn seer strijdighe sin twijffelde langhe tijdt,2555
Wat of ick meerder was verwondert! of verblijdt?2556
Mits ick haar sie verlost, daar de hoop scheen verloren,2557
En dat ghy uyt het bloet myns dochters zyt gheboren.
O Almachtighe Godt! En vriendelijcke Heer,2559
2560 U groote goetheydt zy eeuwich prijs en eer!2560
Die vaderlijck naamt acht, op onses huys ellenden,
Ghy weet Heer inde nóódt een goet uytkoompst te senden.
O PALMERYN myn vriendt! niet stucks-ghewijs, noch slecht2563
Belóóf ick u myn jonst, en lóóf al wat ghy seght.2564

2542
2543
2544
2546
2548
2550
2552
2554
2555
2556
2557
2559
2560
2563
2564

bewindelt: gewikkeld; snoeren: banden.
het wilde Wildt: de verscheurende dieren.
boven den aart der Boeren: boven het niveau der boeren; zó spreekt een aristocraat: deugd
is verbonden met afkomst.
bet: des te beter.
So merckt dit enz.: let dan op dit rode kruis op mijn hoofd, waarmee ik geboren ben.
Vermidts: aangezien; kinder-bedt: kraambed; wel: goed.
lach ... ghestreecken: hing.
sonder schars: zonder scherts, dus: naar waarheid, in ernst.
Myn seer strijdighe sin: mijn innerlijk waarin tegenstrijdige gevoelens elkaar de voorrang
betwistten.
wat of ick meerder was: wat ik meer was.
haar: hen, nl. Griane en Florendus.
vriendelijcke Heer: genadige Heer.
prijs: lof.
stucks-ghewijs: onvolledig; slecht: onnadenkend. De keizer bedoelt: ik spreek niet als iemand
van lage stand, maar als een man van eer.
lóóf: geloof.
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*
2565 Komt hier myn vrienden komt! bewijst vrientschap, en eere,
Komt hier, besiet, en kent, u ingheboren Heere,2566
De sone van GRYAAN en van FLORENDUS Prinsch.
Het gaat gheluckich toe, na mynder harten winsch.
Verwerpt dit droevich kleedt, U ziele wilt verquicken.
FLORENDUS

2570 O wonderlijck belóóp!
KEYSER

O heylich Hemels schicken!2570
GRIANE

O Driemaal-salich lodt! o onverhoopt gheluck!
Wat vruechde rycke lóón volcht na myn droeve druck?
Lof heb die hóóge God!
FLORENDUS

Ach myn soon!
PALMERIN

Ach myn Vader!
KEYSER

Myn kinderen, ick wilt, ick gheef u weer te gader,2574
2575 Datmen de Bruylofts-feest doort gantsche Ryck verklaart;2575
FLORENDUS lieve sóón ghy zyt my lief en waart.

*
2566
2570
2574
2575

2566 besiet, en volgens D; in A en B besiet, en en
u ingheboren Heere: degene die door geboorte tot uw heerser is bestemd.
O heylich Hemels schicken: o heilige beschikking van de hemel.
ick gheef u weer te gader: ik verenig u weer.
verklaart: afkondigt.

G.A. Bredero, Griane

250

FLORENDUS

Den Hemel sy u loon!
KEYSER

Den Hemel wil u beyden
Steedts salighen met vruecht, tot u de doot sal scheyden:2578
Ick sie myn hoochste wensch! ick sie myn liefste lust!
2580 Te sterven ben ick nu van harten wel gherust.
FLORENDUS

Myn Engel! och myn vruecht, wat troost komt na ons lijen?
Myn ziele is vervult met innerlijck verblijen:
GRIANE

Myn hartje lacht, en schreyt, waar mede sal u Vrouw
Vergelden kunnen dees soo heel seltsame trouw?
2585 O vriendelijcke mont! o sleutel van myn leven!
Hoorden de werelt my ick souwse Lief u geven.2586
PALMERIN

Myn grootvader ghedenckt, dat hier de man ontbreeckt.
Die myn so lieflijck heeft, ghekoutstert en ghequeeckt,2588
Meest al myn ionghe tijdt.2589
KEYSER
KARDIN

gaat ghy hem halen,
2590 Wy sullen d'oude duechd wel sevenvouwt betalen.2590
Want siet ick maack hem nu Hof-meester van myn Hof.
KARDIN

Myn Heer in u ghebodt en ben ick traach noch slof.2592

2578
2586
2588
2589
2590
2592

salighen: zegenen, voorspoed geven.
Hoorden: behoorde.
ghekoutstert: vertroeteld; ghequeeckt: opgevoed.
Meest al myn ionghe tijdt: het grootste deel van mijn jeugd.
d'oude duechd: de eens getoonde deugd.
slof: nalatig.
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KEYSER

Ghelievers weest verhuecht, laat varen alle vreesen
Hier is gewenste tijdt om vrolijck recht te wesen:
2595 Vergheet met dese vruecht voorleden swaar verdriet,
En danckt die goede Godt, die 't heerlijck soo versiet:2596
De wolck van ons leydt gheluckich is verdwenen,
Verknoopte hartjes ghy sult knaphandich weer vereenen;2598
Juycht, singt, springt, danst, woelt, speelt, vermaect u droevich hart,
2600 Terwijlen dat de Feest, wel braaf beschreven werdt.2600
Treet in o waardich Paar! treet in ghy jonghe lieden!
't Verkeert ter werelt licht, hoe onghesien 't kan schieden.2602
binnen.

uyt met zyn spinne-wiel-.
Wel myn kostelycke moer! Heer kijnt hoe legh gy en baert?2603
BOUWEN

NEL

Maar ien avent spuelen gaan is wel ien gat vol slagen waert.
BOUWEN

2605 Kijk vaar dus winne wy 't weer, wy hebben me kaar wel ehulpen,
Wy hebbent niet verdroncken noch verkloncken, as duese jonge wulpen,2606
NEL

Ick riep nou lestent Lysgie Aaris Meelis Toeten dochter, dat is myn volle nift,
Die gaf ick ien moye daalder in huer hijlick, tot ien Bruyloft-gift.

heerlijck: in Zijn almacht; versiet: beschikt.
Verknoopte: verknochte; knaphandich: vlug.
Terwijlen dat de Feest enz.: terwijl de bruiloft door schriftelijke uitnodigingen op luisterrijke
wijze wordt voorbereid.
2602 onghesien: onvoorzien, nooit eerder gebeurd.
- Bouwen: bij vs. 2603 begint het achtste toneel van het vijfde bedrijf; zie Inl. blz. 67-72.
2603 hoe legh gy en baert: wat ben je daar bezig; zie Inl. blz. 67.
2606 wulpen: welpen; geactiveerd wordt het speelse en onbezonnene; dus: wufte knapen.
2596
2598
2600
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BOUWEN

En droncken Klaesie, ouwe Jan-tymen Francksen suen // dat is myn afters kijndt.2609
2610 O lijden! wat brect Mary Pieter Flooren myn Petemeuy nu al wijnt,2610
Om dat myn wijf huir Nues-doecken maackt met lommerstickjes,2611
Mit schuyntjis, mit spaansjis, van drie bientjis, met roo quasjis, en swarte strickjis,
Daar hangter ientje over de Bet-pan, hy ruyckt aars, noch aars als ien kruyt.2613
O 't is ien Amouraaltje! dan hy kost my al een moye dicke duyt.2614
2615 Men wyf het sukke vervaarlicke Hempjes, jy soutse deur ien ringetje trecken,2615
Mit ien kleurde paerse Spriet, die wy ast Paase-pronck is, decken.2616
Ja wy hebben so reynen Huys-raatje, tros ymet inde buurt.2617
In as me wyf huer vaten, en huer Tinnewerck schuurt;
Je gruwt dat gyt siet, so besucht tentich en klaar isse,2619
2620 Dat de pispot niet gheloocht en was, sy en souw niet kunnen pissen.2620
Miestendeel leyt sy en schuyrt, en wryft, en wast, en plast, en boent,
O 't macher schier niet bueren, dat sy men een reys soent.2622
NEL

Maar daarom raackt myn óóm kóól oock altemets op rollen,2623
En treckt altemets op met licht koyen, of mit snollen,

2609
2610
2611
2613
2614
2615
2616
2617
2619

2620
2622
2623

afters kijndt: achterneef.
O lijden: bastaardvloek; brect ... wijnt: maakt ... ophef.
lommerstickjes enz.: zie voor deze opsomming Inl. blz. 70.
Bet-pan: beddepan, koperen pan, gevuld met glimmende kolen, waarmee het bed
voorverwarmd werd; aars, noch aars als: volstrekt niet anders dan.
Amouraaltje: uit ammeraeltje d.i. admiraal, hier in de zin van een voortreffelijk stukje werkt;
dan: maar.
vervaarlicke: eigenlijk: vreesaanjagend, hier: om niet aan te raken, verschrikkelijk mooie.
Spriet: neerstick (guimpe), of platte kraag.*
tros ymet inde buurt: niet onderdoende voor iemand in de buurt.
je gruwt: net als vervaarlicke in vs. 2615: je krijgt kippevel, je zou er bang voor worden;
besucht: eig. duivels; vgl. de vzn. 2615 en 2619; een krasse term voor bijzonder; tentich en
klaar: precies en proper.
gheloocht: met loog schoongemaakt.
O 't macher enz.: zie Inl. blz. 69.
myn óóm kóól: nl. Bouwen, in de zin van sufferd, in het bijzonder gebruikt, wanneer het gaat
om mislukte liefdesavontuurtjes; altemets: nu en dan; op rollen: aan de rol.
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2625 Tot dat sy hum komt halen, en dat sy de witten uytwryft,2625
Wat vraacht hyer na, of sy wat onbenierlyck kyft.2626
BOUWEN

Wanckt dat Vrouwt wel, en niet veul te achten dat Mant wel, niet Joosje?2627
En gy Mieuwes giet-loogen drinck jy altemet noch wel ien poosje?2628
Heer kyeren! wist gy hoe ien goe tooch smaackt in een ouwt Mensch zyn mongt,2629
2630 Gy souwt jou nouw spaenen, tot jy ouwt waart, en onghesongt.2630
Maar wat seyden hy teghen zyn Vaar? hier Lubbert Loentgis, die jonghe langhst,2631
O vaartje (seyd hy) so veur ghepepen, so na edangst.
Doe gy jong waart, doe dronck gy starck, en besongder,
En dat ick gaeren ande duevick lick, geeft jou dat wonghder?2634
2635 Daar is Willem Pieter Gysen, die treckt wel op mit zyn Vaertje.2635
Ga ick in een smalherberge, om een Tryn, ik drink maar ien paertje,2636
Heb ick int jongh-spul myn suendaaghs duyt versnoept?2637
O seeker! gy hebt gien reen dat gy daerom so luyt roept,2638
NEL

O dat een Jongman dóólt dat is zyn jonckheyt toe te geven,
2640 Maer dat jy noch wilt leggen en lóópen dat en past niet voor jou ouwe leven.2640

2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2634
2635
2636
2637
2638
2640

Tot dat sy enz.: tot dat zij komt betalen nl. door de krijtstreepjes te laten uitvegen die de
herbergier had gezet voor de verteringen.
onbenierlyck: onbehouwen.
wanckt: want, Bouwen wendt zich aanvankelijk van Nel af; dat Vrouwt wel: behoort tot de
aard van de vrouw; en niet veul enz.: en er geen acht opslaan dat past de man.
giet-loogen: die leugens giet, leugenaar. Bouwen spreekt of tot iemand op het toneel, of hij
zegt het ‘voor zich uit.’
ien goe tooch: een goede teug.
jou spaenen: je ervan onthouden; onghesongt: ziekelijk.
langhst: verkorting van landsknecht; hier: kerel.
ande duevick lick: drink; geeft jou dat wonghder: verbaas je je daarover.
treckt wel op: doet niet onder voor.
smalherberge: kroeg; paertje: twee pintjes.
jongh-spul: een vrolijk dans- en drinkpartijtje, gehouden bij allerlei feestelijke gelegenheden.
O seeker! gy enz.: dit zegt Bouwen weer tegen Nel.
wilt leggen en lóópen: achter de meiden aanzit.
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BOUWEN

Dus seggese alle mochelicke maal, myn susterling hettet al of eleyt,2641
Myn wyf wist van stickje tot beetje het rechte bescheyt;2642
Lobrich seyde Lammert most vuergaan, myn wyf sey 'tis niet waar,2643
Lammert komt van zijn wyfs weghen, myn Man moet daar gaan, waarom? daarom, myn man
is ien lit naar.2644
2645 Daar was ien staende strijt, de draghers die mienden,2645
Wy mueghen nu wel duergaen, wangt hier binne gien vrienden.2646
Maar Maarten Vael-gat die haeldent daar over int lang enne briet,2647
Hy teldent op zyn duym wie vande Vrienden wasse, of wie niet.
Wie dat de naeste erfghenamen wassen om te erve:
2650 Heer wat komter al verangdering door het sterven!
Wel hay! wel hay! wat komt hier vuer ien groot Mongsuer:
Dit moet al ien Karnel wesen, of so ien angder luer,2652
Duske Vederhancksen bin ick onghewoon t'anschouwen.2653
KARDINKARDIN: BIJ VS.

2654 BEGINT HET NEGENDE TONEEL VAN HET VIJFDE BEDRIJF.
Gheluckigh is de Man die hem vernoeght kan houwen,2654
2655 Die kleynlyck hem belydt en eet hem na zyn lust // sat,2655
Goeden dach bou-Heer.2656

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2652
2653
2654
2655
2656

alle mochelicke maal: telkens weer; susterling: zuster; hettet al of eleyt: is al gestorven; dit
sterfgeval maant Bouwen te denken aan de eigen dood.
Myn wyf wist enz.: zie Inl. blz. 71, ook voor de volgende vzn.
Lobrich, Lammert: zij behoren blijkbaar tot de naaste familie; de dochter van Bouwen en
Nel heet ook Lobrich, vgl. vs. 2694; Lobrich is onderwerp.
van zyn wyfs weghen: van de vrouws kant, dus maar aangetrouwd; is ien lit naar: is een
graad nader (nl. in de familie).
ien staende strijt: een twist waarbij geen van de partijen wilde wijken; mienden: dachten.
duergaen: voortgaan; wangt hier binne enz.: want hier zijn geen naaste familieleden; die
zouden nl. wel meer piëteit tonen.
die haeldent enz.: die somde het omstandig op.
Karnel: kolonel; of so ien angder luer: of een ander prul.
Duske Vederhancksen: zulke kerels met veren op hun kop.
die hem vernoeght kan houwen: die tevreden is.
Die kleinlyck hem belydt: die zich met het geringe vernoegt.
bou-Heer: eigenl. hereboer; Kardin is niet zuinig met lof.
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BOUWEN

een goet jaer,
KARDIN

nu Vaders rust // wat.
Ghedenckt u Huysman oock van eenen kleynen jonghen,2657
Die over twintigh jaar hier eenmaal is ghevonghen?2658
Weet gyder oock yets van, waar dat hy vóórts bevoer?2659
BOUWEN

2660 Ho! ja ick myn fyn-man, ho jae ick myn duytschen broer!2660
Ick heb dat lieve Lam bewaart wel vyftien jaaren,2661
En 't is my Gort betert! door ongheluck ontvaren:2662
Ick heb dat waarde kynt, tsonckt niet iens weer esien.2663
Och ick ouwe arme man, gien ramp en komt allien;
2665 Myn ienighe ouwste Suen, die had hum so uytverkóren,
Die is hum nagelóópen, dus heb ickse alle bey verlóren.
O myn PALMERIJNTJE die hoede so wel myn Vee
Ick liep hun lang soecken, int Hof, opt Lanckt, in Stee,2668
Ay waarde heerschip! heb gy der oock yets of vernomen?
KARDIN

2670 O ja ick mijn goede man ick ben daarom ghekomen.
BOUWEN

Ick spring van blijtschap op! ick dancxs, ick woel, ick raas,
Waar is myn Schaep-herder? ay secht me dat myn elenbaas!2672
Ick selje de helft gheven van myn Geytjes en van myn Schapen,

2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2668
2672

Huysman: boer; oorspr. een vrije boer.
over twintigh jaar: voor twintig jaar; ghevonghen: gevonden.
bevoer: heenging.
fyn-man: vriendlief; myn duytschen broer: kerel naar mijn hart.
bewaart: onder mijn hoede gehad.
Gort betert: bastaardvloek, God betere het; door ongheluck: door een ongunstig toeval.
tsonckt: sinds.
int Hof: in de boomgaard.
elenbaas: edele man.
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Mit vijf manghden Appelen, en drie tonnen Rapen.
2675 Ay maech laat ick de aard soenen daar gy over gaat!2675
KARDIN

Hoort vader weest gerust, ick bid u dat gy 't laat:
PALMERIJN stuurt my hier die laat u lieden weten,
Hoe hoogh hy int geluck op huyden is gheseten:2678
Want siet hy is bekent voor 's Keysers Dochters soon,2679
2680 Derhalven om u duecht wert ghy by hem ontboon.2680
De Keyser maackt u een van zyn grootste Heeren.
BOUWEN

Wel dat en loof ick niet! dan doch HET KAN VERKEEREN.2682
Ay laydt my myn groote vriendt daar ick PALMERIJNTJE sie,2683
Ick kan aars niet looven dues wenschelycke Mie.2684
2685 NELLETJE! moer! wyf! kyndt! ick gae PALMERIJNTJE groeten:
Ay lieve wacht wat, ik sel gaen halen angdere klompen an myn voeten.
Neen ick spuelnoot, ick scheyer uyt, ick heb gróóten haast,
Laet ons dese wech ingaen, dat is ons veer de naest.2688
Ick wil an myn werkedaags-lyf, gaen halen myn suendaags klieren,
2690 Ick selt NEELTJE seggen dat syer wat gaat versieren,2690
Sel ick ien Joncker worden! hoe sel ick my houden in die saacken?2691
KARDIN

Al wel, men kan van een Boer wel een Edelman maken.

2675
2678
2679
2680
2682
2683
2684
2688
2690
2691

maech: eig. verwant; ook gebruikt als aanspreekvorm tegenover vreemden.
op huyden: op deze dag.
is bekent voor: is erkend als.
om u duecht: terwille van uw goede daden.
loof: geloof; dan doch: maar toch.
laydt my: breng mij, geleid mij.
aars: anders; Mie: bericht.
dat is ons veer de naest: dat is verreweg de kortste voor ons.
syer wat gaat versieren: zij zich wat gaat optooien.
hoe sel ick enz.: hoe moet ik mij als zodanig gedragen.
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Ay staat wat Lants-knecht. NEELTJE knap veecht jou wat of,2693
En volcht myn stricx-stracx mit jou Lobberich int Hof.2694
2695 Ick koom vryer, myn deuchdelicke man! maer wat bin jy een knecht?2695
Ist al degelycke deeg? ist al waar borsje, dat jy seght?2696
Seeper Maatje 't is my hiel lang eseyt van te vooren2697
Dat ick tot sukken gróóten Miester souw wesen ebooren.
Siet Kyeren oft op de werelt niet VERKIEREN KAN,2699
2700 Gisteren was ick ien Boer, en nouw ben ick ien Edel-man.
CHOOREN

Wat magh u dwase sot // so sorghelyck beswaren?2701
Wat twyffelt ghy aan Godt? hy sal u wel bewaren,2702
O mensch! wilt u bedaren // hoe sydy dus beroert?2703
Leert eens door het ervaren // hoe 't God alles uytvoert.2704
2705
Al satmen in het layt // ja tot de kin versóópen,
Men moet van Gods goetheyt // altijdt het best verhóópen,2706
Want Godt die siet een open // voor den benauden mensch,2707
Komt zyn heyl aangheslóópen // die keertet al na wensch.2708
Alst ongheluck ons dreycht // op 't alderswaarst te schenden,2709
2710 Dan is God meest geneycht // om trouwe troost te zenden.2710
In noot so wilt u wenden // o Mensche! tot den Heer,
Die laat hier in ellende // de zyne nemmermeer.
Wat droch, wat list, wat druck // wat gewelts tierannyen,2713

2693
2694
2695
2696
2697
2699
2701
2702
2703
2704
2706
2707
2708
2709
2710
2713

knap: vlug.
stricx-stracx: direkt; Lobberich: blijkbaar een dochter.
myn deuchdelicke man: mijn brave man; maer wat bin jy een knecht: maar wat voor een man
ben jij?
Ist al degelycke deeg?: is het allemaal in orde.
Seeper: zeker; 't is my hiel enz.: 't is mij lang geleden voorspeld.
Kyeren: kinderen (misschien gezegd tot het publiek).
sorghelyck: kommervol; beswaren: drukken, hinderen.
bewaren: in zijn hoede nemen.
wilt u bedaren: wil tot rust komen; beroert: verontrust.
uytvoert: ten uitvoer brengt.
moet: mag.
een open: een uitweg; voor den benauden mensch: voor de benarde mens; dit halve vs. kan
men het best verbinden met het volgende (2708a).
die: nl. God, zie vs. 2707.
schenden: in het verderf te storten.
geneycht: uit zijn aard bereid; trouwe troost: vertroosting die niet uitblijft.
droch: bedrog; druck: leed.
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Wat anxst, wat ongeluck // dat ons hier mach bestryen,
2715 Als wy 'tverduldich lyen // de Heer die't alles weet,2715
Die sendt dan een verblyen // waar door men 'tout vergeet.2716
De KEYSER scheen van smart // te rasen en te beven,
Het Vaderlycke Hart // verwees zyn Kindt van't leven;2718
Vermits des Konincx Neven // versierde valsch aanklacht,2719
2720 Maar Godt die heeft gegeven // een uytkomst onverwacht.
Ghy die Gods plaats bewaart // onder verheven tróónen,2721
Hier is u klaar verklaart // hoe ghy u moet vertóónen,2722
Om lief noch leyd verschóónen // noch krommen 'trechte recht,2723
God sal't u so belóónen // als dees zyn trouwe knecht.2724
2725
Doen men FLORENDUS wouw // uyt zyn geboeyden banden2725
Met GRYANE zyn Vrouw // beticht met groote schanden,2726
Al levendigh verbranden // door 's KEYSERS streng geboon,
God tróóstse door de handen // van haar behouwde soon.2728
Die 'tongeluck heeft geproeft // die kan 'tgeluck recht smaken,
2730 Die noyt en was bedroeft // en wist van geen vermaken.
De weet van alle saken // leyt in het tegendeel,2731
Geluckigh die mach raken // in luttel, noch te veel.
De Huys-man die met vruecht // hem loflijck heeft gequeten,2733
Wert hier zyn oude duechd // niet sloffelyck vergeten:2734
2735 Maar veel willen niet weten // de dienst aan haar geschiet;
Als sy zyn hooch geseten // sy achtent min als niet.2736

2715
2716
2718
2719
2721
2722
2723

2724
2725
2726
2728
2731
2733
2734
2736

verduldich: gelaten.
'tout: het vroegere.
verwees zyn Kindt van't leven: veroordeelde zijn kind tot verlies van het leven.
Vermits: daar; versierde: verzonnen.
Ghy die Gods plaats bewaart: gij die plaatsvervangers van God zijt; onder verheven tróónen:
onder de hoge hemelen.
Hier: verwijst naar vs. 2717-2720 en zo naar het stuk; klaar verklaart: duidelijk uiteengezet;
hoe ghy u moet vertóónen: hoe gij u moet gedragen.
Om lief noch leyd: komt in oude eedformules voor; eigenl.: noch terwille van iets aangenaams,
noch van iets smartelijks; algemener dus: voor niets ter wereld; verschóónen: zich onbevoegd
verklaren, zich onttrekken aan de beslissing; krommen: schenden, ombuigen.
knecht: dienaar. d.i. de keizer.
Doen: toen.
beticht met groote schanden: beschuldigd van eerrovende daden.
tróóstse: redt hen, helpt hen; haar behouwde soon: hun behouden zoon.
weet: kennis.
loflijck: lofwaardig.
sloffelyck: op lakse wijze.
min als niet: minder dan niets.
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Komt merckt, leert en siet // ghy Princen en ghy Heeren:
Hoe tytelyck verdriet // die goe God KAN VERKEEREN,2738
In wenschelyck begeeren // gelyck hier is geleert,2739
2740 GOD WIL U T'SAAM VEREEREN // DE HEYL DIE GHY BEGEERT.2740
't Kan Verkeeren.

2738
2739
2740

tytelyck verdriet: de aardse smart.
In wenschelyck begeeren: in (door iedereen) gewenst verlangen.
vereeren: schenken.
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Vereeringh Aende- Waan-bet-weters.*

5

10

15

20

Hoe komt u voorsack SOYL so bol1
Ghestopt, ghepropt ten boorde vol,
En wan en ydel is sy achter?3
Hier steeck ick in een yeders dat,4
Al is de hinderst leech en plat,5
Daar duw ick in myn eyghen lachter.6
Meest ygh'lyck op een ander siet,7
Maar waarom op zyn selven niet?
Dat waar immers goet, licht, en veylich.
Och niemandt gaat eens in zyn hart,
Noch niemandt siet zyn eyghen swart,
Want elck acht zyn selven heylich.
Elck siet zyn broeders splinter schalck,13
Maar selden doch zyn eyghen balck.
O wat wonderlycke saken!
Die beslabt is met de meeste sondt,16
Die soeckt hier door zyn lastermondt
Met anders dreck hem schoon te maken.
Hierom 't HEROMNES ist niet vremt?19
Den ander schots, belabt, beschempt20

- Vereeringh: geschenk.
- Waan-bet-weters: die ten onrechte menen het beter te weten.
*
Tekst romein; eigennamen en kenspreuk kapitaal; Heromnes en Cicero cursief evenals
onderschrift.
1 voorsack: Jupiter gaf de mens twee zakken, één op de rug waarin de eigen fouten waren
geborgen en één op de borst die bol stond van de tekortkomingen van een ander; Soyl;
kleinzielig, kortzichtig criticus.
3 wan en ydel: beide woorden betekenen leeg; de coördinatie functioneert als versterking.
4 een yeders dat: een ieders tekortkoming.
5 de hinderst: de achterste nl. de zak.
6 lachter: schande.
7 ygh'lyck: iedereen.
13 Elck siet enz.: elk ziet een kleine fout van zijn naaste als slecht.
16 beslabt: bezoedeld; meeste: grootste.
19 't Heromnes: het gepeupel.
20 schots: hoogmoedig schamperend; belabt: bekladt.
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25

30

35

40

45

Beschelt, beliecht, bekalt beseffen:21
Komt yemandt tot wat meerder staat,
Hy werdt beguychelt en versmaat,23
En veel schamp-schootjes op hem treffen.24
Die steets zyn werck van schempen maackt
Op't lest so in de wenste raackt26
Dat hy't na wil; niet kan vermyden.27
Hy schrolt op't goede als op't quaadt,28
Waar door te recht hem yeder haat,
Want niemandt mach den spotter lyden.
Het nut berispen dickwils leert,31
En 't sot lief-koosen maackt verkeert.32
Gheen vrienden zynt die altoos prysen,
Dat maackt de wysen, broets en geck,34
't Zyn gheen vyanden die 't ghebreck
Met reden stichtich gaan bewysen.36
Die yets bestraft met onverstant,
Behaalt een wel verdiende schant,
Als MIDAS met zijn Esels ooren.
De wijn men in het proeven smaackt:
De Man in 't gheen hy looft of laackt:
De Sot laat veel tijdts sotheydt hooren.
De vroeden zijn ghedachten veynst,43
De geck die relt al wat hy peynst,44
Hy ansiet tijdt, persoon, noch staten;
Sonder belul voert hy de vlagh,46
Hy brenght zijn ylheydt aanden dach,47
Recht als de holle leghe vaten.
Wist eens een dwaas dat hy waar sot,

21
23
24
26
27
28
31
32
34
36
43
44
46
47

Beschelt: berispt, maakt verwijten; bekalt: brengt in opspraak; beseffen: tevens.
werdt beguychelt en versmaat: wordt bespot en gehoond.
schamp-schootjes: schimpscheuten.
in de wenste: in de macht der gewoonte.
na wil: al zou hij het willen.
schrolt: schampert.
nut: nuttige.
't sot lief-koosen: het dwaze vleien.
broets: hovaardig.
stichtich: stichtelijk; bewysen: aanwijzen.
veynst: verbergt.
relt: gooit eruit.
Sonder belul enz.: redeloos zet hij een grote mond op.
ylheydt: leegheid.
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50 En badt de ghoede groote God,
Hy souw dat 's wis wel haast ghenesen:
Maar sotheydt is van dier ghedaant,52
Dat sy haar selfs de wyste waant,53
Dus blijft de Nar in't narre wesen.54
55
CICERO seydt met woorden klaar:
Hy moet in als zyn onstrafbaar56
Die op een ander yets wil spreken.57
Wie isser die so suyver leeft,
Dat hy gheen smet noch vuyl en heeft?
60 Niemant (elck het zijn) ick mijn ghebreken.60
Soo yemandt siet dat my mis-staat,61
Die spieghel hem en schuw het quaat,
Of lust hem myn (ick soeck) te leeren:63
Men buyght de groene jonghe rys,
65 Ick snack na een goet onderwys,
Dat my in beter KAN VERKEEREN.
G.A. Bredero.

52
53
54
56
57
60
61
63

van dier ghedaant: van die hoedanigheid.
haar: zich.
in 't narre wesen: in zijn dwaze aard.
in als: in alle opzichten; onstrafbaar: geen straf verdienend, onberispelijk.
Die op een ander yets wil spreken: die op een ander iets wil afdingen.
Niemant: als antwoord op de vraag van vs. 59; ick mijn ghebreken: ik heb mijn gebreken;
zoals een ieder die heeft.
dat my misstaat: wat mij ontsiert.
myn: mij, lijd. v.w. bij leeren; ick soeck: ik ben een zoekende.
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Aantekeningen
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Toeschrijving: De editie-1890 heeft bij de letters M.P.D. de voetnoot: ‘Prof. Moltzer
vermoedt, dat men behoort te lezen M.R.D. (Maria Roemers dochter, Tesselschade)
tenzij P. hier Pietersdochter zou kunnen beteekenen (vgl. Studiën en Schetsen van
Nederl. Lett. bl. 123.)’ - Zo'n vermoeden steunt uiteraard op niets, de editie-1616 is
door Bredero zelf verzorgd en een drukfout, juist in de opdracht, is wel het minst
waarschijnlijk. Bovendien hééft Bredero, ook in 1616, Tesselschade geëerd met de
opdracht van zijn Lucelle; de daar gebruikte woorden sluiten volstrekt uit, dat ook
de Griane aan háar kan zijn opgedragen. Vgl. Memoriaal van Bredero, blz. 150.
28 De edities-1621 en 1638 hebben O mennichje en O mennighje. In 1622 lezen
we: O me nichje! Op grond waarvan deze verandering? Een leesfout van de zetter
lijkt het niet te zijn, veeleer een verduidelijkende spelling. Ik kan moeilijk begrijpen
wat O mennichje zou betekenen, als wij bij mennich denken aan menig, wat
etymologisch zeker mogelijk is. Wel is contextueel aanvaardbaar: mijn nichtje. Nicht
als naam voor vrouw, meisje in het algemeen, kwam voor, vgl. vs. 1300 en WNT
IX, kol. 1391. Ook het binnenrijm nichje-aansigje zou dan tot zijn recht kunnen
komen. Wij moeten aannemen dat de zetter zo interpreteerde en zijn eigen spelling
gaf.
208 De edities-1616 en 1621 hebben een punt achter betijdt, geen leesteken achter
wóórden (vs. 207). De editie-1638 heeft achter beide verzen een komma. In de
moderne uitgaven van Unger en Knuttel vinden wij achter wóórden een punt, een
komma achter betijdt. De zinsstructuur bij Unger en Knuttel maakt Dat my Florendus
vrijdt direct object bij betijen, in de redactie-1616 functioneert dit zinnetje als zodanig
bij loochenen. In de eerste versie verklaren wij dus: Indien iemand er mij van beticht
dat Florendus naar mij dingt, ontken ik het met kracht en ... Ook de vorige zin heeft
een bevredigend einde: Als hij is uitgesproken, krijgt hij een verkeerd antwoord,
daar ik de tevoren gezegde woorden niet hoorde. Toch is er een bezwaar bij deze
interpretatie. In So yemandt my betijdt is yemandt enkelvoudig, terwijl in het vervolg
duidelijk gereageerd wordt tegen meer: En soeck haar diets te maken en Waar door
s'haar segghen schorten, al laat ik hier de mogelijkheid open dat ad sensum is
geconstrueerd. In de editie-1616 lijkt So yemandt my betijdt niet functioneel als
conditionale bijzin, of wij zouden moeten lezen: Hij krijgt een verkeerd antwoord,
daar ik de tevoren gesproken woorden niet hoorde, zelfs als iemand mij hard valt.
So yemandt my betijdt kan echter ook als hoofdzin gelezen worden: Zo iemand,
zulk een valt mij hard, nl. iemand wiens woorden genegeerd worden, is slecht over
mij te spreken, constateert Griane.
327 De edities-1616, 1621 en 1638 hebben alle drie Hoe schermutst my vernuft,
alleen de editie-1622 heeft my veranderd in myn. De zetter van de uitgave-1638 heeft
min sinnen gewijzigd in mijn sinnen, maar toch my onveranderd gelaten. Men zou
daaruit voorzichtig de conclusie kunnen trekken, dat my in het hs. voorkwam.
1075 Een combinatie van de elementen: aarde, water, lucht, vuur en de primaire
eigenschappen: koud, heet, droog, vochtig bepaalde de fysiologische constitutie van
de levende wezens. Die wisselde in de verschillende levensperioden, in de seizoenen
en
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zelfs in de uren van de dag. Zo beschouwde men het jeugdige schepsel als heet en
vochtig, het oude als koud en droog. Heet en vochtig waren bevorderlijk voor het
liefdeleven; de sexuele min was dan ook vooral gebonden aan de jeugd. De dieren
hadden hun vaste tijden voor de paring, ze waren dan heet en vochtig. Ten onrechte
veronderstelt Knuttel dat er tochtig moet staan en emendeert Van Rijnbach zonder
meer in die zin met als aantekening ‘oude uitgaven: vochtig’.
1277 Bij de liefde - zo leerde het neoplatonisme - verliet de ziel het lichaam om
zich in dat van de geliefde te vestigen. Bij wederliefde bezaten de geliefden dus hun
eigen en elkaars ziel. Tarisius' ziel heeft zijn lichaam verlaten - vandaar zijn ellendige
situatie - en wenst in dat van Griane te gaan, weergegeven met den dienst van myn
ghetrouwe sinnen. Wanneer nu Griane gevoelens zou krijgen die op de golflengte
van de zijne waren afgestemd, dan zou zij bekoord door het identiek-zijn kunnen
pogen hem te beminnen.
1331 van overmorghen: naar het WNT, deel XI, kolom 1909 opmerkt, schijnt in
dit vs. van Bredero ‘van overmorgen in scherts gebezigd te zijn voor: zeer lang, hier
waarschijnlijk in den zin van: zeer aangelengd, zeer dun. Misschien is de uitdr.
gevormd in tegenstelling met: van gisteren, van korten datum’. Er is echter geen
enkel aanknopingspunt voor deze opvatting. Overmorgen functioneert allereerst als
tijdsbepaling: de dag over (= na) morgen. Ook wordt er een onbepaald tijdstip in de
toekomst mee aangeduid. Spilpenning spreekt ironisch, d.i. door het tegendeel te
gebruiken van wat bedoeld wordt; van overmorghen zou dan juist niet heel vers,
maar ‘oud’, ‘van onbepaalde ouderdom’, betekenen. Misschien heeft ‘van eergisteren’
in deze betekenis mee gespeeld.
1340 Dubbeld' uw: het WNT, deel III, tweede stuk, kolom 3539 zegt: ‘Uit een
bijvorm van Dubbel en den letternaam U. - Duivel. Het woord is waarschijnlijk te
verklaren uit eene spelling van de eerste letters van duivel, het zou dan eigenlijk
moeten luiden dee-dubbelduw, doch de beide in het woord reeds aanwezige d's
konden aan dat dee een schijn van overtolligheid geven’. Behalve het onderhavige
vers van Bredero, volgt enkel nog een citaat uit Langendijk. Doordat het WNT spreekt
over de eerste letters van duivel is de verklaring ondoorzichtig; bedoeld zijn immers
de eerste letters van duvel, dus d, u en v, waarbij dan de u en de v als eenzelfde letter
u gelden; alleen zo heeft men te maken met een ‘dubbelde u’. In Bredero's tekst: De
Dubbeld'uw noch de Schouwt is Dubbeld'uw kennelijk een variant van de eerste
component in de veel voorkomende combinatie baljuw en schout. Er is geen enkele
reden om aan de duivel te denken, bovendien durfde die ook de grootste booswicht
te vangen, deze toch werd vanzelf zijn prooi. Volgens mij moeten wij er veeleer een
obsceen grapje in zien: de bal-juw bezit immers twee testikels en is terecht een
dubbeld'uw.
1382 De nu volgende claus getuigt van de tegenstrijdige gevoelens die Tarisius
bestormen. hij staat als versteend (vs. 1382-1383). Zijn hartstocht kondigt zich aan
(vs. 1384). De vreugde moet onderdrukt worden (vs. 1385). De ziel gaat onstuimig
op weg (vs. 1386). Tarisius beseft dat hij verloren zou zijn met de rede alleen. Was
er niet
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de emotionele vrees voor schande, noodzakelijk bijprodukt van het sociaal bepaalde
eergevoel, dan zou de geest, 's mensen prerogatief boven alle schepsels, bezwijken
onder de zware last, d.i. het geweld van de hartstochten. De min treedt terug en de
liefde neemt de leiding over.
1390 stapel: WNT, deel XV, kolom 768-787, geeft van het woord stapel zes
verschillende hoofdbetekenissen, met bij haast elke daarvan talrijke
nevenbetekenissen. Het vers van Bredero wordt geciteerd in kolom 776 bij stapel
III, 2 f: ‘Plaats waar iets gevestigd is, zetel. Ook fig.’ Inderdaad, deze betekenis kan
hier functioneel zijn, maar ook andere betekenisvarianten zijn niet onmogelijk, b.v.
steunsel (kolom 769), of werf waar men schepen bouwt (kolom 778).
1491 Bouwen is over zijn toeren, dat blijkt duidelijk uit vs. 1493: hoe is myn de
kop opter loop!, ook uit het aaneenrijgen van bastaardvloeken. Hij moet zijn
ontstemming afreageren en hoewel hij een goedaardig man is, heeft hij nu lust in
vechten. De slachtoffers die hij in zijn fantasie uitkiest, zijn niet van een hoog gehalte
wat dapperheid betreft: allereerst een opgedirkt pronkertje die alleen al om zijn kleren
te redden niet tot de moedigsten behoort, en dan aalwaardighe Klaas-kloet, een
opeenstapeling van onnozelheid.
Een Klaas is een onhandig, onbeholpen mens, WNT, deel VII, II, kolom 3263;
een kloet is eveneens een botterik, een plomp, lummelig en stakerig persoon, WNT,
deel VII, II, tweede stuk, kolom 4200. Volgens Van Rijnbach is Klaas kloet een
toneeltype in het begin van de 17e eeuw. (Van Rijnbach, Bredero's kluchten,
Amsterdam, 1926. blz. XXXVII). Hij komt bij Coster voor en is in een klucht van
C. Biestkens de titelfiguur, een man om wiens stuntelige daden en woorden hartelijk
gelachen kan worden. WNT, deel VII, tweede stuk, kolom 4200. Tenslotte:
aalwaardighe betekent hier onnozele. Dit is de tweede persoon met wie Bouwen een
kansje zou willen leggen, d.w.z. op de vuist gaan. Ik meen dat de context, zowel de
onmiddellijk voorafgaande en de volgende verzen, als het cultuurpatroon en de
psychologische structuur van Bouwen dit impliceren. Bovendien vinden wij steun
in een betekenisnuancering van het werkw. kansen dat behalve een gokje wagen ook
kan functioneren als vechten, strijden, eigenlijk duelleren nl. de beslissing aan de
kans van het gevecht overlaten; WNT, deel VII, eerste stuk, kolom 1308.
Van Rijnbach geeft als commentaar ‘een kans met het mes’, wat natuurlijk mogelijk
is, al geloof ik niet, dat Bouwen een persoon is die het mes zal trekken; vgl. vs.
1346-1347. In ieder geval, het kansje is goet kóóp, d.w.z. Bouwen is wel zeker van
de overwinning, veel risico zal hij er niet bij lopen.
1527 Animantum, Quadripitantum: achter het verbasterde Latijn van deze
onvolledige bezweringsformule gaan blijkbaar de bijvoeglijke naamwoorden animans
en quadripedans schuil en wel in de vorm van een accusatief, manlijk enkelvoud:
animantem, quadripedantem. Men kan daarachter bijv. het woord diabolum denken
plus een werkwoordelijke constructie met de spreker als onderwerp, zoiets als: ik
verdrijf. Dus: de levende viervoetige duivel verdrijf ik hiermee.
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1825 kouraal: de woordvorm is niet duidelijk; de context wijst erop dat hier sprake
is van een ruimte. Lerinde zegt tegen Florendus en Frene: de koningin begeeft zich
na de mis naar de gulde zaal. Volg ons en vraag na 't kouraal, waar aan arme
vreemdelingen aalmoezen worden verstrekt. Het WNT geeft het woord niet. In het
Middelnederlands Wdb. vinden wij in deel III, kolom 1857 het volgende: Evenals
mlat. chorus (Duc. op chorus, 5: ‘atrium, impluvium aedificiis cinctum; nostris court’)
heeft mnl choor (coor, coir) nu en dan de bet. binnenplaats, open erf achter een huis;
fra. bassecour. De samenhang met kouraal ligt echter niet voor de hand.
2072 horens draghen: Waarom gaat het Promptalion? Hij wil Griane voorstellen
als het onzedelijkste schepsel op de aardbodem. Stiekum neemt zij pages, gestoken
in vrouwenkleren, mee in haar kamer en gaat met ze naar bed. Ook trekt zij de bossen
in op de hertenjacht. Natuurlijk is zij dan niet alleen, maar vergezelt een hele stoet
hofdames en edellieden haar. En daar toont zij zich in haar ware gedaante. Zij weet
deze personen over te halen overspel te plegen. Niet werkelijke geweien werden als
jachtbuit meegevoerd, maar onsichbaar droegen veel mannen hoorens.
2105 Myns doode droeve soons: deze vershelft kan grammaticaal zowel bijv. bep.
zijn bij het voorafgaande woord uytvaart, als bij het nog volgende woord overlyde.
In het eerste geval is beweenlyck overlyde een bijstelling bij het gedeelte 2104b plus
2105a, in het tweede geval is het gehele vs. 2105 bijstelling bij 2104b.
Er is het meest voor de eerstgenoemde mogelijkheid te zeggen: de truerighe
uytvaart (de droevige begrafenis) vraagt om een complement, een nadere bepaling.
Hieraan voldoet myns doode droeve soons, terwijl de combinatie van het overlyde
met Myns doode ... soons toch wel moeilijk te aanvaarden is. Bovendien is de
verwijzing van Die (vs. 2106) naar soons iets soepeler, aangezien er dan een duidelijke
pauze is na soons en een verschil in klemtoon met de zachter gesproken vershelft
2105b.
2139 De verzen 2139-2140 geven moeilijkheden bij de interpretatie: ten eerste,
omdat trecken schijnbaar geen object heeft en ten tweede, omdat ons de
zinsconstructie vreemd voorkomt. Wij zouden geneigd zijn achter vs. 2138 niet een
punt plaatsen, maar een komma en vs. 2139 bij vs. 2138 te trekken. Die punt staat
er echter, ook in de latere edities. Wij moeten dus van dat gegeven uitgaan. De
keizerin redeneert als volgt: wantrouw de neven van de koning; misschien willen zij
Griane afzetten om zelf aan de macht te komen. En dan geeft zij de verklaring van
haar oordeel: daarvoor zou hun de mogelijkheid openstaan als voogden over de
prinses Hermiede, indien hun bedrieglijke wijze van handelen naar wens verloopt
haar in hun macht te brengen. Wij moeten dan de Princesse Hermiede als object bij
trecken zien; dergelijke constructies waarbij het vervangende pronomen is weggelaten,
komen in het zeventiende-eeuws meer voor.
2187 dat: hier begint een nieuwe zinsconstructie (tot en met trouwe vs. 2189), die
onderwerp is bij geschiede (vs. 2190).
2239 So ick: hoewel achter vs. 2238 niet een punt staat - de ed.-1638 heeft er een
vraagteken - is het duidelijk dat hier een nieuwe zinsconstructie begint, die doorgaat
tot en met vs. 2244.
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2282 Ick boete enz.: Oudin bedoelt: als ik me er niet van bewust was dat ik in dit rijk
onmachtig ben, dan zou ik Griane eigenhandig hebben terechtgesteld.
2616 Spriet: de editie-1890 geeft geen commentaar; Knuttel geeft als verklaring:
Spriet, sprei; Van Rijnbach doet hetzelfde, maar plaatst er een vraagteken achter.
De context pleit niet voor deze interpretatie. Bouwen spreekt over de kleding van
zijn vrouw: over Nues-doecken die prachtig bewerkt zijn en heel wat hebben gekost.
Ook heeft zij sukke vervaarlicke Hempjes en dan volgt: Mit ien kleurde paerse Spriet,
die wy ast Paase-pronck is, decken. Mit wijst erop dat Bouwen spreekt over een
kledingstuk dat met een hempje te maken heeft. De zinsconstructie verzet zich
eveneens tegen het commentaar van Knuttel en Van Rijnbach: die is lijd.vw. bij
decken, dus de spriet wordt bedekt en dient niet om over iets, i.c. een bed of tafel,
gelegd te worden. Volgens het WNT, deel XIV, kolom 3040 kan een spriet een
gevorkt deel van een kledingstuk zijn. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hier sprake is,
óf van een neerstick (guimpe), ook borstlap, of kroplap genoemd, óf van een platte
kraag die beide uitliepen in een gevorkt deel. Ze waren bestemd het door het hemd
en het lijfje onbedekt gebleven deel van borst en hals aan het oog te onttrekken. Dat
de kleur paars is, zal misschien in verband staan met het dragen van rouw. Bij
feestelijke gelegenheden, wanneer men op zijn best was uitgedost, ast Paase-pronck
is, werd de spriet blijkbaar bedekt, waarschijnlijk met een neusdoek van lichter en
vrolijker kleur.
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Nota Inzake de Palmerijn-roman, bron voor Bredero's Griane
Het is een algemeen bekend feit dat Bredero de plot van de Griane ontleende aan de
Palmerijn-roman. Deze werd vooral in hogere sociale niveaus zeer gewaardeerd en
veel gelezen. Hij vertolkte op uitnemende wijze de idealen die leefden in de
toenmalige aristocratische kringen: hoge opvattingen van plichten en rechten
verbonden met gelijkwaardige gedachten over de liefde. Zo had ook Tasso zijn
hoofdpersonen gemodelleerd in zijn epos La Gerusalemme Liberata. De held met
zijn virtù, sublieme eigenschappen van moed, wijsheid, rechtvaardigheid,
gematigdheid, vrijgevigheid, en hoge gezindheid, kreeg zijn voltooiing in het
volmaakte minnaarschap. Dit complex verschijnselen nu wordt gereflecteerd in de
Palmerijn-roman en hier vindt Bredero het materiaal om gestalte te geven aan zijn
visie op bepaalde facetten van het menselijk leven. Het laatste alleen al is een
voldoende reden om zich bezig te houden met dit litteraire genre.
Wij drukken hier de hoofdstukken af, die Bredero in zijn Spel van Griane heeft
verwerkt. Gebruikt is de editie-1613, het exemplaar van de U.B. te Leiden; de
reproduktie van het titelblad is ook daaraan ontleend.
De tekst wordt diplomatisch gegeven, de afkortingen zijn opgelost, aperte
drukfouten verbeterd. Er worden geen verklarende aantekeningen toegevoegd, omdat
deomvang van het boek daardoor te zeer zou toenemen.
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VVie den Keyser vvas; onder den vvelcken Palmerin geboren vvert, ende van de
secrete liefde, die den Prince Tarasis tot des Keysers Dochter genoemt Griane droech.

Het eerste Capittel.
Men vindt inde oude Historien der Keyseren, van de hooghe vermaerde stadt van
Constantinopolen dat nae Constantin, Remycius de achtste was, die na hem volchde,
de welcke sijn Ondersaeten soo wijsselick ende deuchdelick regheerden, dat hy niet
alleen van haer en worde bemint, maer hem oock dede vreesen ende ontsien vanden
Volcke der omligghende Landen, alsoo dat hy syn Keyserdom grootelijck
vermeerderden. Desen Remycius was soo milt, dat gheen Ridder twaer wiet ware,
noyt in syn Hoff en quam, oft hy en worde aldaer wel onthaelt, hem doende alsulcke
presenten ende geschencken, dat den schencker daer door in weerden ghehouden
worde van syn eygen vyanden. Het gebeurden dat hy ten houwelicke nam, de dochter
vanden Coninck van Hongarien, alsoo schoone ende wijse Princesse als eenighe
andere in heuren tijdt, die hy beminde met een soo vuyrige liefde, dat hy daer door
vergat de oeffeninghe der wapenen, nochtans niet dat zijn Hof verminderde van
vrome Ridders maer vermeerderde van dage te daghe, nemende een besondere
ghenoechte, daer in te doen op voeden de jonge Princen ende Edelluyden, die hem
gepresenteert worden, sonderlinghe nae dat die Keyserinne hem gebaert hadde eenen
Soon, die genoemt wort Caniam, om welckers gebeurte groote vreuchde ende
blijtschap door t'geheel Keyserrijc bedreven wort, het tweede jaer daer nae bevontse
haer bevrucht van een Dochter, diese dede noemen Griane, dewelcke ghecomen
zijnde tot den ouderdom van veerthien Jaren, was soo schoon, ende van sulcker
excellenter manieren, dat alle die ghene diese saghen, haer achten te syn een singulier
werck der natueren, t'welcke d'oorsaecke was dat Tarisius, neve van den Coninck
van Hongarien: (opghevoet zijnde metten jonghen Prince Caniam) op haer verlieft
worde, in sulcker manieren dat hy voor hem nam, haer also gedienstich te syn, dat
sy lichtelick soude ghewaer worden, den goeden wille die hy tot haer draghende was,
t'voornemen wert wel volbracht nae syn vermogen, maer sy en maectender gheen
werck van, waerom hy leet een seer groote quellinghe, nochtans niettemin begeerende
te gheraecken tot syn meeninghe, badt
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Caniam, dat hy wilde doen vercondighen een Tornoyspeel, tot het welcke ghenoodt
souden worden alle Ridderen, so wel vreemden als Griecken, hopende daerin alsoo
te betoonen syn vromicheyt, dat Griane oorsake soude hebben hem te beminnen ende
dat hyse daer na soude moghen doen versoecken ten houwelic, deur het middel vande
Keyserinne zijn moye, houdende nochtans secreet voor synen Neve Caniam t'ghene
dat hy dochte, Caniam accordeerden hem seer gheerne, den Keyser syn Vader daer
van te spreken, ende terstont vont hy hem wel te passe, hem gheheelick verclarende
de raetsluytinghe, die hy ende syn Neve Tarisius gedaen hadden, indient hem beliefde
haer alle beyde Ridders te slaen, den dach vanden halven Oost toecomende, het welck
den Keyser seer goet achten: hem niet weygerende eenighen puncte van syn begheerte,
om welcke oorsaecken hy terstondt afveerdichden Herouten, te Reysen deur de
Landen, om te vercondigen dese vergaderinghe, hierentusschen en was Tarisius niet
slapende, maer arbeyden nacht ende dach ende stelde hem in groote moeyten, om te
doen t'gene des Keysers Dochter soude moghen behaghen, de welcke hy noch niet
mondelic verclaert en hadde t'ghene sy ghenoechsaem aen hem mercken mochte,
deur wtwendige betooninghen maer op een tijt met haer coutende, in een bequame
plaetse, comende onder andere in propooste vande liefde, nam de stouticheyt, haer
met eenen woorde (noch kranck fondament hebbende) seyde: Me vrouwe, u en is
niet onbekent de vergaderinghe die ten naesten Feeste geschien sal, waer in ick
verhoope de ordeninghe des Ridders t'ontfangen, ende indient u beliefde, die weldaet
te doen, van my te vergunnen een gifte, die u weynich costen soude, soo meucht ghy
u wel verseeckeren, dat ick my soude achten, den aldergeluckichsten Ridder vande
gheheele Weerelt, want dat alleen, soude moghen syn, de oorsaecke, my te doen
hebben de eere ende den prijs van Steeckspel, Griane voorseecker wetende dat
Tarisius haer een goede affectie droech (ghelijck ic gheseyt hebbe) antwoorden hem,
op goeden gheloove myn Neue, ick soude seer blijde ende wel te vreden zijn, indien
ick ware het middel oft eenige oorsake van tgheluck soo ghy u voor laet staen,
nochtans u te consenteren eenige gifte, sonder te weten wat, daer inne soude ic my
selfs ongelijck doen, so my dunckt.
Als Tarisius verstonde dese excusatie, was syn meeninge, van haer te ghenieten
tgene hy tot noch toe mishoopt hadde, waerom, hebbende de tranen bykans in
d'ooghen, seyde hy tot haer: Me vrouwe, ick bidde u met geheelder herten, int goede
te nemen, t'gheene ghy tegenwoordelick verstaen sult, want al hadde ict vast voor
my genomen, voor u te verswijgen, so druckt my nochtans d'affectie alsoo, datse my
bedwinght voort te varen, ende u te segghen t'ghene ick selver niet dencken en derve,
vreesende u te mishaghen, wetende anders gheen middel dat my voor den doot
bewaren mach, ende my te ghenesen vande quellinghe, te seer straf
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ende wreet, soo groot is de liefde die ick tot u draghe, de welcke ick wel meynden
te overwinnen ende my seluen oock, maer hoe ickse meer schouwen wil, hoese meer
vermeerdert ja soo wonderbaerlick, dat als ick u in mijn presentie sie, mijnen geest
my bykans gheheel verlaet, om in u alleene te leven, om dese oorsaecken hebbe ic
besloten (indien ghy het goet vint) u te doen versoecken tot een Huysvrouwe, aenden
Keyser u Vader, ende indien hy my soo groote eere doet, mach hem t'Coninckrijck
van Hongarien wel beroemen (ende ick oock) gecomen te zijn tot den hoochsten
graet des Wereltlicken ghelucks, hebbende tot een Vrouwe, de gheene die selue
d'onwtsprekelicke deuchde is, ende daerentusschen, indien u beliefden my te
schencken eenigh Juweel ofte bagghe, ende my te ghebieden het te dragen als uwen
Ridder, ghy sult lichtelic moghen bekennen, hoe veel de liefde in my vermach, door
die sterckte die ick soude vercrijgen inde deucht, vande soo hoochgeachte gave.
Griane die weynich achten op zijn lijden, hoe wel dat zy qualic te vreden was, van
zijne gehouden propoosten, antwoorden hem ghestadichlicken, soo ghy tot mywaerts
droecht alsulcken respect ofte eer als het vereyscht, so en soudy niet gebruycken de
maniere van spreken, my so qualijck voeghende t'aenhooren, want indien u begeerte
is gelijc ghyse my te verstaen geeft, so behoort ghy u te voeghen aen mijn Heere ofte
me Vrouwe, die meerder machts ouer my hebben als ic selve, daerom bidde ick dat
u sulcx niet meer en gebeure, oft gelooft sekerlijck, dat ghy my daer met onvrientschap
doen sult, ende voor dese reyse ontschuldige ic ghenoechsaem uwe onvoorsichticheyt,
gemerct dat (na mijn meeninge) ic alleen de schult hebbe, om de grote
gemeynsaemheyt die ic u toegelaten hebbe, t'welck my beroudt van goeder herten,
dit geseyt hebbende, liet sy hem alleen staen, betoonende aen haer wesen, den cleynen
danc die sy hem wiste van dese aensoeckingen, aengesien sy liever soude hebben
willen sterven, als hem te nemen tot een man, ende noch veel weyniger tot een vrient.
Of Tarisius als doe wel verbaest was, daer van en derf men sich niet verwonderen,
want also verbaest zijnde, ende sonder daer op te dencken, ginck hy inde Camer
vande Keyserinne, alwaer Caniam met haer was sprekende, ende sonder te groeten
d'een noch d'ander, ginck hy sitten in eenen stoel, beginnende alsoo seere te suchten,
dat zijt hoorden, waer deur de Keyserinne beweecht zijnde, dochte datmen hem
eenich groot onghelijck aenghedaen hadde, ofte dat hy niet en conde vercrijgen
tghene hy van noode hadde tot het Tornoy speel, waerom sy, verlatende haren soon,
riep Tarisius alleen, ende seyde tot hem: Mijn Neve, ic sie u so melancoliych dat het
schijnt dat ghy eenich dinc gebreck hebt, hebdy niet tgene u van noode is tot de
vergaderinge die mijn sone heeft doen vercondigen? ende als sy dese woorden sprack
aensachse Tarisius noch vlijtiger, dan sy te voren gedaen hadde, ende bemerckten
dat de tranen van zijn oogen liepen, twelck haer vermeerderde de begeerte om te we-
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ten d'oorsake van syn verdriet maer t'herte was hem also toegesloten dat hy niet een
woort en conde gespreken, niettemin, die Keyserinne, die hem so seer beminden als
haer eygen kint, cost hem so schoon praten, dat hy ten lesten haer vertelden de groote
Liefde, die hy tot Griane droech, met het antwoort dat sy hem gegeven hadde, twelc
my doet geloouen (seyde hy) dat de doodt alleene sal doen eyndigen, mijn quellingen
ende verdriet, ende anders geen. De Keyserrinne (die van haer selfst somtijts in
meeninge was geweest, dit houwelick te maken) bemerckende dat de geleghentheyt
haer presenteerden so wel ten propooste, nam voor haer, daer in besich te zijn, tot
de volbrenginge toe, ende om haren Neve te vreden te stellen, verontschuldigende
de Princesse haer dochter, antwoorden hem: Neemt ghy qualick het antwoort van
mijn Dochter? Voorwaer sy heeft haer behoorte daer inne gedaen, want ten stont
haer niet toe, die jonc ende sot is, maer my, aen wien ghy behoorden t'versoec te
doen, ende nademael ick weet, dat ghy haer draecht so goeden affectie, Ick beloove
u, dat ick het sal te kennen gheven aenden Keyser, ende beneerstigen, dat ghy hebben
sult, tgene ghy begheert, ende als sy noch waren in dese t'samensprekingen, quam
men haerluyden aenseggen dat Florendos: Sone vanden Coninck van Macedonien
aenghecomen was? met eenen goeden hoop Ridders: die gecomen was totten Keyser,
niet als synen Vassael oft Ondersaet, hebbende t'Landtschap van Macedonien niet
te doen met het Keyserdom, maer om te sien de schoone Griane, vande welcke de
Faem van haer deuchden, gratien, ende goede maenieren tot synen Ooren gecomen
was, soo dat hyse sonder haer gesien te hebben beminden ende eerden, in sulcker
manieren, dat hy om dese eenighe oorsaecke, de Reys na Constantinopelen
aenghenomen hadde, alwaer hy seer heerlick onthaelt worde, so vanden Keyser als
Caniam zijn sone, desgelijcx vande Keyserinne ende haer Dochter die hem dickwils
hadde hooren achten te zijne een vande beste ende bequaemste Ridders, diemen als
doen ter tijdt vont.

Hoe de Keyserinne den Keyser te kennen gaf, vant Houvvelick van Tarisius, Neve
van den Coninck van Hongaryen, ende van Griane haer Dochter, twelck hy voor goet
achten, ende tghene datter navolchde.

Het tweede Capittel.
De Keyserinne en vergat niet de belofte die sy Tarisius ghedaen hadde, verbeydende
van dach te dach, de bequaemheyt om den Keyser daer van te mogen spreken, ende
om dat zijt ondernomen hadde, soo wildese dattet volbracht soude worden, ghelijck
dan sulcke plaghe de vrouwen gemeyn is, waerom dat het niet te verwon-
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deren en staet, dat sy alsulcke neersticheydt dede, sy dan wesende alleen metten
Keyser (stellende van verre den strick, waerin sy hem vanghen wilde) badt hem, dat
hy haer soude consenteren een versoeck, twelck sy aen hem doen wilde, ende soo
hy niet veel meer ghehoort en hadde op alsulcken Luyte spelen, accoordeerden haer
terstont, alle tgene sy soude mogen begeeren, daerom sy (haer verseeckert siende,)
seyde tot hem: Mijn Heere, ick hebbe in dese voorlede daghen in mijnen sin gedacht,
dat u Dochter Griane ten bequamen ouderdom is, om versien te syn, twelck ick oock
begheere met alle mijn herte, ende om dat ghy opghevoet hebt Tarisius, ende dat
albereets (na dat ick bemercken can) sy eenighe vrientschap te samen hebben, ick
soude wel van meeninghe syn, dat wy tusschen haer een houwelick maeckten, want
qualick soudy mogen vinden (so ic gheloof) grooter Heer als hy sal syn, als beervende
alsulcken Coninckrijck, te weten van Hongaryen, ende dat meer is, d'opvoedinghe,
die sy by malcanderen ghehadt hebben in haer jonckheydt sal tusschen haer
onderhouden meerder liefde ende vrientschap, als ofse malcanderen noyt ghesien en
hadden. Me Vrouwe antwoorde den Keyser, tis u Dochter, ick achte dat u niet en
belieft als hare welvaert, daerom volcht uwe opinie, oock beminne ick Tarisius seer,
ja als mijn eyghen kint, nademael wy daer soo verre in ghecomen zijn, soo sal ick
morghen ghesanten afveerdigen tot den Coninck zijn Grootvader, om hem sulcx te
kennen te gheven. De Keyserinne bedanckte hem seer ootmoedelicken, blijde zijnde,
dat sy haer begheerte vercreghen hadde, twelck sy Tarisius dede weten, maer Grianus
meeninge streckten heel elders, want sy droegh een seecker affectie tot Florendos,
aleerse hem gesien hadde, om de deucht ende vromicheyt diemen seyde in hem te
wesen, also dat sy haer te samen siende ende heur oogen wesende ghetuyghen van
veel grooter achtinghe, d'een den anderen, dan haer daer van geseyt geweest hadde?
de begoste liefde regierde ende geboot over haer also seer, dat sy vastelick beslote
nemmermeer een ander te trouwen als hem, indien hy te vreden ware, hy desghelycx
en peynsden niet weyniger, nochtans een yeghelijck van haer beyden dede neersticheyt
(voor eenigen tijt) secreet te houden, tgene sy aldermeest wunschten den anderen
bekent te zijn, niettemin t'verborgen vuyr duerende lange, openbaert hem geerne
somtijts, gelijck het Griana oock ghebeurden, wesende int geselschap vande
Jonck-vrouwen, sprekende vande Ridders, die hen behoorden present te vinden inden
Tornoy, quamen sy onder anderen te spreken vanden Prince Florendos, ende sy
loofden hem so voorderlick die van hem spraken, dat Griane haer niet en conde
onthouden, te veranderen van verwen, soo menichmael, datmen lichtelick conde
ghekennen de veranderinge die sy gevoelden in haren geest, hoewel dat voor alsdoen
geen van haerluyden daer acht op en sloeghe, ende also onthielt sy haer, totter tijt
toe dat het Tornoyspel soude beghinnen, in welcken dach de Keyser de
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Ridders orden gaf, aen Caniam syn Sone, ende Tarisius, Neve vande Keyserinne,
om welcker eere hy veel grooter ende heerlicker hoff hielde, als hy oyt gedaen hadde,
want hy wilde hebben, dat de Jofvrouwen aten met de Ridders, twelck nochtans
weynich ghewoon was te geschien in dien tijden, alwaer Florendos die weldaet
gebeurden, dat hy gesedt worde om t' noenemael te eten, het aldernaeste byde
Princesse Griane, ende duerende t'selve, hadden sy alle beyde genoech te doen, om
te gheveynsen heure affectien, maer na dat de Tafelen op genomen waren, een
weynich te vooren eer het Steeckspeel begonste, dede Florendos so vele dat hy
middelen creegh, om zijne nieuwe Vriendinne alleene te mogen spreecken, ende
seyde tot haer, Me Vrouwe, onsen Heere doet veele voor my, van my te verleenen
also bequame plaetse, om u te verclaren eer ick Rijde inde ordeninghe ofte
Loopplaetsen des Tornoyspeels, d'oorsaecke die my heeft doen scheyden van
Macedonien, ende te comen inden Lande vanden Keyser, ende ick sweere u op mijn
gheloove, dat ick alleen, om uwent wille, dese reyse volbracht hebben, ende salt
voorts volherden alle mijn leven lanc, van my te gebruycken int gene dat ic kennen
sal u aenghenaem te wesen, achtende voor my te syn een seer groot geluck, indient
u beliefden my te gebieden, dat ick my desen dagh wapenden, als uwen Ridder,
anders heb ick voor my ghenomen my stille te houden, wesende versekert dat sonder
uwe gunste, buyten mijn macht is, eenich dinck te doen, dat tot mijn glorie ende eere
soude strecken, ende hoewel ick u genen dienst gedaen en hebbe, die Weerdich is
alsulcken grooten weldaet, soo hebbe ick nochtans alsulcken betrouwen in u
eerbaerheydt, dat ghy my niet en sult weygeren, dese mijne biddinghe, om dat het
de eerste is, die ic u oyt ghedaen hebbe. Griane die beminden hem wel, als hier te
voren verclaert is, nochtans wijs ende wel bedocht, willende ondersoecken, of hy
niet en sprack door gheveynstheyt, antwoorden hem bykans door een geconterfeyte
quaetheyt ick en hadde noyt ghedocht Heer Florendos, dat ghy u selven so verre sout
vergeten hebben, van te gebruycken alsulcke propoosten, so weynich bequaem om
te houden met een Keysers Dochter als ick ben, niettemin, bekennende dat ghy een
Vreemdelinck zijt, ende mogelick niet en weet de tuchticheyt ende eerbaerheyt
diemen in desen lande ghebruyckt int couten mette Jonck-vrouwen, daerom en sal
ick t'uwaerts niet gebruycken de strafheyt also ick behoorden, maer sal u antwoorden,
hoewel dat ick achte my daerin grootelickx te misdoen, ghy bidt my, dat ghelijck als
mijnen Ridder, ghy meucht comen inden Tornoy, so veel als dat aenlangt, dat
consenteer ick u, op dat ick metter daet bekennen mach de vromicheyt, die men seyt
in u te syn, aengaende de reste ick ben van meeninghe dat ghy u daer van ontslaet,
Me vrouwe seyde hy, indien ic lichtverdich geweest ben u aen te spreken, in eenigen
woorde twelck u heeft mishaecht, voorwaer (my excuserende) beschuldicht, de cleyne
vryicheyt die
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my gebleuen is, om my gheheelick t'onderwerpen t'uwen dienste, hoe? antwoorden
sy, acht ghy dat ick yemants anders wil beminnen, als den gheenen die my ghegheven
sal worden tot eenen man? Ay antwoorden Florendos, dat is tgene dat ick wunsche
met alle mijn herten, ende en hebbe noyt gedocht u in een ander maniere te beminnen,
als u te maken vrouwe ende meestersse van my, ende van alle tgene in mijn machte
is, in getuygenisse van sulcx sal ic my nu voortaen gebruycken in dienste vanden
Keyser, in sulcker manieren, dat hy daer in wel sal consentieren indien ghy het goet
vint, Griane antwoorden hem, het staet voorseker den Keyser toe ende niet my,
waeraen sulcke propoosten behooren gedresseert te worden, gemerct dat hem toecoemt
het ghebieden ende my t'onderdanich zijn, ende alsse dese woorden voleynt hadde,
worde sy vande Keyserinne geroepen, ende Florendos haer de reverentie gedaen
hebbende, vertroc hem in zijn logement, om hem te wapenen, want albereyts vele
Ridders inde Tornoy-plaetse ghecomen waren, daer hy ooc terstont daer na quam,
doende alsulcke feyten van wapenen, dat hy niet alleen eere en behaelden in desen
dach, maer oock inde andere viere daer nae volgende, so lange als den Tornoy
duerden, ende vercreech het Juweel, t'welc Caniam toegheseydt hadde, den best
vechtende, waer door hy grootelic gepresen worde vanden Keyser, ende alle de
andere, principalick vande schoone Griane, welckers herte de liefde allenskens
vermorwden, ten genoeghen van Florendos, in sulcker manieren, dat Tarisius sulckx
ghewaer worde, waer deur hy seer qualijck te vreden was, maer duerende dese Feesten
ende Tornoyspelen, de Fortuyne vyande van alle geneuchte ende blijdtschap wilde
den Keyser nieuwe oorsaken bereyden, om een ander wech zijn tijtcortinghe te
passeeren, want aleer soo veel Ridders in zijn Hoff vergadert, wederom keerden na
heuren landen, Gamezio sone van den Soudaen van Babylonien, de welcke op zee
was, met een seer groote macht om te gaen vercrijghen Alexandrien: worde door
storm ende onweder, twelck hen overquam, gedreven, seer na by de enghte der zee
van Constantinopolen, het welcke de Schippers ende Stuerluyden vande Schepen
ghewaer worden, ende gavent hem te kennen? ende daer en was niemant onder den
gehelen hoop die sulcke nieuwe tijdinghe niet en behaechde. Gamezio achtende datse
God aldaer ghestuert hadde, om te doen comen in zijne handen alsulcke Edele ende
bloeyende stadt? om t'welcke (wesende de Zee gestilt ende versoet) hy dede
vergaderen de Hoofden ende principael Capiteynen van syn geheele Heyr, ende seyde
heur, mijn Vrienden, ick gheloove sekerlijck, dat Godt Almachtich niet toe gelaten
en heeft, dat wy ghecomen zijn in Alexandrien, dan om dat wy souden bestrijden die
teghen onse Wet zijn, maer dat sijn geliefte geweest heeft ons te voegen in desen
Lande van Christenrijck, om het gheheele te bederven, ende te brengen tot onse
onderdanicheyt, waerom dat ic besloten hebben voor dese reyse wt te stellen, de
wrake over de mis-
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daet, die den Coninc Calameno den Soudaen gedaen heeft, ende geheelic mijn cracht
te gebruycken in dese contreye, om dese oorsake bidde ic u, dat een yeder van u
luyden int besonder alle synen volcke vermane, ende verseeckere (indien wy dese
stadt mogen ghewinnen) datse alle rijck ende geluckich sullen syn, het welck seer
wel achtervolchden, alle de gheene die hy t'selve bevolen hadde, doen soudy hebben
gesien ter Wapenen loopen, Schepen toe te rusten, ende Crijchsvolck te bereyden,
daer na de seylen optreckende, genaecten aen d'een zijde, wtwerpende menichte van
Schuyten ende schepen, om ten Lande te comen, makende een alsulck wonderbaerlijck
gecrijt, geclanc van Trompetten ende gheruchte van Trommen, datmen inde locht,
aen allen zijden den weerclanc hoorden, nochtans worden sy veel straffer onthaelt,
als sy hoopten, gelijc ghy (voortlesende dese Historie) sult mogen verstaen.

Van den strijt, de vvelcken geschieden voor de stadt van Constantinopolen, tusschen
den volcke vanden Keyser, ende van Gamezio.

Het iij. Capittel.
Desen Heyrleger wert terstont vernomen vande wacht vande Stadt, waeromme den
allarme soo groot worde, datter veele liepen om te beschermen de have die de Moren
meynden te overweldighen, daerentusschen Caniam, Tarisius, ende de andere
principale Ridders, heur bereyden, ende deden alle neersticheydt om te vergaderen
Crijchsvolck ende Soldaten, ende in een cleyne tijdt vondense haer in alsulcken
merckelicken getal, datse in slachordeninghe wt de stadt toghen, ende te hulpe quamen
d'eerste, die vande Mooren al verre verdreven waren vande Waterkant, ende als
Florendos (die achter gebleven was) deur de stadt reet, om d'anderen t'achterhalen,
worde hy Griane ghewaer, liggende in een Vensteren vant Palleys, siende seer
droeffelick nade have, waer deur hem t'herte verheven worde, seggende in hem selfst:
Ic sweer by Godt, dat ick huyden sal sterven, oft ick sal u doen vergeten een deel der
oorsaken van u deyrnisse, dit seggende gaf zijn Peert de sporen, ende sonder langhe
te rijden (wesende inden Velde) viel met een geweldige crachte op de vyanden, die
groote macht aenwenden, om te comen wt heure Schepen, maer de verwerringe
geschieden in sulcker manieren, datter menige, so van d'een als d'andere sijde, hare
daghen een eynde namen, principalick vande Christenen, want den Prince Gamezio
(gheacht zijnde een vande beste Ridders van Asien) dede sulcke feyten van Wapenen,
dat het wonder was, ende niet teghenstaende de defensie van die van Constantinopelen,
hy quam opt Landt met een
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groot ghetal van synen volcke, doen begonsten de Christenen achterwaerts te wijcken,
ende bykans den rugh te keeren, waerom dat de reste vande Mooren middel hadden
te ghenaken, ende alle sonder tegenstoot te Lande te komen, twelck den Keyser
siende, die ghebleven was om de Stadt te bewaren, worde seer droevich, vreesende
de misordeninghe van synen volcke, maer Florendos ende Caniam hielden haer alsoo,
dat deur haren middel, wederom alle heur volke versaemden, ende de vyanden
verboden voort te varen, aldaer toonden hem Tarisius stout ende vroom, beproevende
deur alle middelen hem ghelijck te maken de vromicheyt van Florendos die welcke
desen dagh wonder bedreven hadde, ende also dese drie te samen doordringende van
rye tot rye, slaende ter aerden alle de gene die haer ontmoeten. Gamezio tselve
vernemende, meynden van gramschap te rasen, end om hem te wreecken, voechden
hem by Tarisius, die welcke hy gaff een alsulcken slagh met zijn sweert opt hooft,
hem ter neder werpende, alsoo verbaest, dat hy hem lichtelick doot gheslagen soude
hebben, ten ware gheweest Florendos die hem overquam, die welcke siende den
More verheffen in syn Steghelreepen, om also meerder crachte te nemen, om hem
te quetsen, stack hem zijn Sweert van achteren int Fondement, tot aent ghevest toe,
also hy doot ter aerden viel. Doen vergaderden sy d'een teghen d'ander in sulcken
grooten ghetal, dat vanden geheelen dach den strijdt, noch so geweldich niet geweest
en was, maer het volck van Gamezio, siende heur Hooft verloren te hebben, verlooren
oock den moet ende couragie, vluchtende met vollen loope in hare Schepen, ende
ten ware geweest den Duysteren nacht, diese te gheringhe overviel, daer en souder
niet een afghecomen hebben, oft sy en souden dootgeslagen oft ghevangen genomen
hebben geworden, hoewel datter een groot deel van haerluyden passeerden de scherpte
des Sweerts, d'anderen metter haest begroeven haer in die golven der zee, ende de
reste salveerden haer des nachts al vluchtende. Ende alsoo keerden weder bet Volck
vanden Keyser, hopende des anderen daeghs noch beter te doen, maer de Mooren
wisten haer daer voor wel te wachten, want soo haest als haer Vyanden heur gelaten
hadden, gingen sy met soo grooten haest t'Schepe, als sy ymmermeer conden, ende
wat redenen oft vermaningen eenighe van haerluyden int particulier deden, datmen
veel eer behoorden te sterven, als de stadt onghewonnen te laten, ende haren Coninck
te wreecken, niettemin, de Schipluyden togen de Seylen op, ende richten haren wech
na den Soudaen, den welcken, nae datse aenghecomen waren, te kennen gaven heure
quade fortuyne, ende hoe het alles vergaen was, oock den doot van synen Sone
Gamezio, waeromme het weynich scheelden dat hy hem selven niet en misdede,
maer hy was soo oudt ende afgaende, dattet hem onmoghelick soude syn gheweest,
selver in persoone hem te gaen wreecken, waeromme dat hy dede gelofte, ende swoer,
dat hy zijn anderde sone, so gheringhe als hy gecomen was ten
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bequame Ouderdom om Wapenen te voeren, soude seynden, met sulcken Heyrcracht,
dat hy den Keyser ende syn Keyserrijck soude te niete doen ende onder brengen,
ende daerentusschen sondt hy het rantsoen, van die gevangen ghenomen waren. Maer
om wederom te keeren tot Caniam ende de anderen diese verslagen hadden, alsoo
haest sy wederom inde stadt gecomen waren, den Keyser die albereets verstaen hadde
den dienst die hem dien dach van Florendos geschiet was, gebootschapt wordende
dat hy ghewondt was op verscheyden plaetsen en woude niet consenteren dat hy
elders soude afsitten als in zijn Palleys, op dat syn Barbiers ende Meysters hem soo
veel te beter visiteerden ende genasen, also dat hy gheleyt worde in eene vande
schoonste Camers, alwaer de Keyserinne ende Griane hem oock terstonts quamen
visiteren, daer haer vertelt worde door Caniam, dat sonder de hulpe van Florendos,
Gamezio Tarisius doot gheslaghen soude hebben, maer seyde hy, den Heyden isser
aende pan blijven hangen, ende ic heb hem gesien in mijn presentie den lesten sucht
geven, alsoo dat ons de victorie is ghebleven, de welcke te voren twijffelachtich was.
Terwijle dat Caniam was in dese coutinge, sloech Griane altijdts haer oogen op
Florendos, ende sy twee te samen contenteerden deur t'ghesichte heur gequelde
herten, soo manierlicken nochtans, dattet niemant en merckten, ende om dat den
Chirurgijnen goet dochte datmen hem liet rusten, een yegelijck seyde hem goeden
nacht, ende vertoogen haer tot des anderen daechs smorgens dat Caniam gebode dat
een yegelic sich ghereet maeckte, om te gaen sien, wat hare vyanden souden mogen
bedrijven maer de gene die des nachts de Wacht ghehouden hadden, quamen hem
bootschappen, dat (nae haer vermoeden) sy t'zeyl gegaen waren, ende de Have verlaten
hadden, ende also wast gheschiet, om welcke oorsaken, den Keyser Godt grootelick
lovende, reysden wt Constantinopelen, om te gaen sien t'ghetal der dooden, waer
onder men oock vonde Gamezio, diemen lichtelic kende, om die rijcke wapenen
wilde die hy aen hadde, die Caniam gheboodt Florendos te brenghen, als hebbende
oorsaecke gheweest, van so heerlicke victorie, desghelijcx ooc den Keyser selfs om
hem dancbaer te syn, presenteerdense hem so gheringhe als hy weder inde stadt
gecomen was, seggende, mijn Neve, ick heb vernomen dat door u vromicheyt ende
cloecmoedicheyt, mijn vyanden t'quaetste deel ghehadt hebben, waeromme dat niet
voorby gaen sal eenen dach mijns levens, oft ghy sult my altoos bevinden u te syn
een goede Mage, ende altijt geduerende vrient, ende dat in sulcker voeghen, dat ghy
my niet en soudt moghen eysschen, t'welck ick u niet en soude vergunnen, indient
in mijn macht waer, Florendos bedanckten hem seer ootmoedelicken van alsoo groote
eere, als hy hem bewees, hopende, nade luydinghe van syn woorden, lichtelick te
vercrijgen daer hy na haecten, twelck was de schoone Griane, die hem alle daghe
quam visiteren, mette Keyserinne, ende door dien middel haerder bey-
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der liefde haer voedende ende vermeerderende van dage te dage, twelc ooc mede
een groot middel was, dat Florendos in weynich daghen wederom vercreech, de
volcomen genesinge van zyne wonden, ende metten Keyser hielde de Propoosten,
also ghy hier na verstaen sult.

Hoe Florendos aenden Keyser, syn Dochter Me Vrouwe Griane ten houvvelick
versoeckt, ende t'antwoort dat hy hem gaf.

Het iiij. Capittel.
Na dat Florendos ghenesen was vande quetsueren die hy ontfangen hadde vande
Moren, vindende den Keyser op een tijt wel ten propooste, ende alleene in syn Camer,
begonste hem te segghen, mijn Heere, ghy hebt my albereets soo veel t'uwaerts
verbonden, door de weldaden ende gunsten die ick ontfanghen hebbe, na dat ic in u
Hof ghecomen zy, so dat mijn vader ende ick daer voor u altijdt verbonden behooren
te blijven, ende op dat (Heere) dese verbindinghe hem mach vermeerderen, ic bidde,
u my niet te weygeren, een dinck dat ick langhen tijt in de wil ghehadt heb aen u te
versoecken, tgene is me Vrouwe Griane u dochter, den naem ende faem vande welcke
my heeft doen scheyden principalick wt Macedonien, om te comen ende die aen u
te begeeren tot een Huysvrouwe, indien u belieft my so groote weldaet ende eere aen
te doen, het welc ick niet en soude ondernomen hebben, sonder verlof vanden Coninck
mijnen Vader, die sulcx gheheelicken aen my ghestelt heeft, u versekerende (indiense
mijne wort) dat ghy gheen kindt noch dienaer en sult hebben also bereyt om u
onderdanich te syn ende te dienen als ick sal zijn, in alle tgene u ghelieven sal my
te gebieden. Den Keyser (de welcke Florendos also seer beminden als synen eygen
soon Caniam (so om syn vromicheyden als om andere deuchden die hem gemeyn
waren) soude hem geerne gheconsenteert hebben tgene hy begeerden so die
beloftenisse die hy Tarisium gedaen hadden daer niet tegen en streden, om die
oorsaecke dan antwoorden hy hem: Op mijn geloove mijn Neue, ick ben seer qualick
te vreden dat ick niet voldoen en can daer ghy my om bidt, want Tarisius (Neve
vande Keyserinne) is u te voren geweest, ende ooc so heb ickse hem belooft, ende
gelooft vryelic dat het also is, want ic verwachte van dagh te dagh de Ambassadeurs
van Hongaryen, om met haer alles te besluyten, ende om eene vande alderbeste steden
mijns Keyserrijcx, so en wilde ic mijn woort niet faelgeren, dan van een dinck wil
ick u versekeren, dat ick u liever voor mijn behoude sone ghehadt soude hebben als
hem, maer daer en is gheen remedie toe? ende ick bidde u dat ghy my voor
verontschuldicht houden
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wilt. Wel verwondert ende verbaest was Florendos, siende in een oogenblijck
verdwijnen ende te niete gaen alle de hope waerom hy syn wterste beste gedaen
hadde, die te doen floreren ende vermeerderen geduerende zijn langhe vertoevinghe
in Constantinopelen, ende was also ontstelt, dat hy den keyser niet en conde
antwoorden so geringe als hy wel hadde willen: doch ten lesten sprac hy also. Dat
en believe God nemmermeer (Heere) dat een also deuchdelicken Prince als ghy zijdt,
niet en soude achtervolgen zijne beloften om mijnent wille, ick en sal daeromme niet
achterwegen laten u dienst te doen, in wat plaetsen ick oock sal moghen zijn, noch
ick antwoorden den keyser van u te beminnen, so veel ende meer als ick plach te
doen. Ende sprekende dese woorden, overquamen haer sommige Ridders, waeromme
sy alle beyde haer propoost veranderden, ende Florendos keerden weder na zyn logijs,
also droevich ende mistroostich dat hy de doot aenriep, tot zijn leste toevlucht. Ende
hy nam dit verdriet also ter herten, dat het weynich scheelden, oft hy soude hem
selven gheoffert hebben een al te wreeden werck, want so geringe hy in syn Camer
ghecomen was, syn ooghen overloopende van vuyrige tranen, begonste hy hem te
beclagen, seggende, seer erbarmelicken, Eylaci ick arm ongeluckige als ic ben, moet
het also geschieden dat de gene die welcke ick t'leven gesalveert hebbe, huyden
veroorsake t'eynde van mijn dagen? Voorwaer Tarisius, indien ick te voren dit
ongheluck bedocht hadde, ick en soude mijn persoon niet ghestelt hebben in alsulcken
perijckel teghen de Heydenen, om u te verlossen wt haren handen, maer ick hebbende
u t'Sweert vande keele genomen, ende ghy berooft my voor een vergeldinge alle
mijne welstant, ende mijn eenighe toevlucht, om u te verlengen uwe iaren, ghy vercort
soo veel ghy cont de mijne door eenen alderwreetsten Doodt die oyt den eenen vyandt
den anderen soude connen toewunschen, ick sweere by mijn ziele, ghy en sult so
groote blijtschap niet hebben in haer te besitten, die mijne is, als het leven my nu
voortaen verdrietigh sal vallen, verliesende me Vrouwe Griane die ghy my ontneempt
sonder die verdient te hebben, want u en kanse niet syn, indien de sterckte der liefde
behoort voor te stellen den meesten minnenden, want te sterven om harent wille
soude ick my seer geluckich achten, indien dat sy my eenichsins beclaechden, ende
sal mijnen gheest soo veel te grooter ruste ghenieten, indien hy weet mijnen doot
haer yet, so weynich alst is, moeyelijck ghevallen zy. Och Griane, oft Godt beliefde
dat ick u noyt gesien en hadde, nademael mijn Fortuyne my soo contrarie valt, datse
my ontseyt tghene ick aldermeest begheere, hoewel dat het mijne is, alsdoen begonsten
hem zijne woorden te failleren, niet meer connende volbrengen t'gene hy wt spreken
wilde, maer viel neder ter aerden, heel wt syn selven, gevende inden val alsulcken
stort dat eenen Schiltknecht (zijnde in d'een van d'onderste zalen) het gerucht hoorden,
die terstont liep besien wat het soude moghen wesen. Ende hy bevinden-
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de syn meester doot te wesen (alsoo hy meynden) liep wel haestelijck ende
verbaestelick roepen Frene, Neve van Florendos, die gheheelicken wiste alle syn
singuliere secreten, nochtans was hem alsdoen noch onbewost d'oorsaecke van dit
ongheluck, waerom hy hem in synen arm nam, ende door de cracht van cout water
ende wijneeck, dede hy so veele dat het leven wederom in hem verwect worde, so
dat hy begonste de ooghen te openen, ende siende syn Neve soo nae by hem, liet hy
eenen seer swaren sucht segghende: Ay mijnen grooten vrient het is met my gedaen,
en wilt doch niet beletten den wtganck van mijn Leven want verliesende de hope
van te vercrijgen mijn alderliefste als ic gedocht hadde, ick soude my onghelijck
doen, langher te laten leven. Als Frene hem hoorde spreecken in sulcker manieren,
vreesden hy wel dat hy eenich onghenoechelick antwoordt vanden Keyser ontfanghen
hadde, aengaende t'houwelick tusschen hem, ende die ghene om de liefde vande
welcke hy verlaten hadde synen Lande van Macedonien, ende daeromme peynsende
wat Medecijne hem t'bequaemste was, antwoorden hem seer straffelick ende wel,
moet ghy daerom den moet verloren gheven? Eylacy (seyde Florendos) wat wildy
dat ick doe? Den Keyser heeftse voor langen tijt belooft aen Tarisius, gelijck hy my
versekert heeft. Voorwaer antwoorden Frene, ghy hebt seeckers groote reden, weet
ghy wel dat zijder oock in consenteren moet? aengaende my, mijn dunckt dat sy hem
niet en bemint, maer datse u veel meer goede willens toedraecht als hem oft eenich
andere, ende van morgen voortaen sal ick de Kadt de Bel aenbinden in sulcker voegen,
dat ick sal breecken, indien ick can het voornemen vanden Keyser, ende van Tarisius,
leert u alleen geveynsen, sonder u te toonen qualick te vreden te syn om eenich dinck
datmen u geseyt mach hebben. Dit ende dierghelijcke wijsmaeckingen stelde hem
Frene also wel te voren, so dat hijt gheloofden, wederom keerende int Palleys gelijc
hy gewoone was, maer den Keyser peysden eenen langhen tijdt opt propoost dat
Florendos met hem ghehouden hadde, aengaende t'houwelick tusschen hem ende
syn Dochter, alsoo dat hy des nachts daer nae volghende, daer van sprack met de
Keyserinne, haer wel te verstaen ghevende dat hy hem lieuer soude beminnen te
hebben voor een behouden sone als Tarisius, maer sy gheheelicken favoriserende
haren Neve, dede hem diversche vermaeninghen, doende so vele soo door quellinghe
van biddinghen, tranen als ander subtijlicheyden die de vrouwen ghewoon zijn te
versieren ende te gebruycken om te gheraecken totte volbrenghinghe van haer
voornemen, dat sy den Keyser daer van so veel ontriet, dat hy haer op een nieuws
beloofden haer anders gheen te geven, als daer hyse eerst aen gheaccordeert hadde,
waer van sy hem seer eerlicken bedanckende, ende alsoo den nacht ouer brengende,
ende die Keyserinne beslooten hebbende om te beletten deur alle middelen, dat van
doen voortaen Florendos haer Dochter niet meer en soude comen te spreken, waerom
dat sy haer
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begonste corter te houden, ende meer achts op haer te hebben, alsse oyt ghedaen
hadde, t'welck Florendos lijden also vermeerderden, dat hy in een seer groote kranckte
gheraeckten, in sulcker voeghen, dat de Medicijnmeesters niet en consten comen tot
kennisse van d'oorsake zijnder sieckte, twelck sy heel periculeus achten, waeromme
den Keyser seer qualick te vreden was, ende noch veel meer Caniam, nochtans en
visiteerden hem de Keyserinne noyt, om hem te benemen de ghelegenheyt van te
aenschouwen haer Dochtere, ghedachtich wesende tgene den Keyser haer vertelt
hadde, ende hoewel dat Griane daer geen werck van en maeckten int openbaer, soo
droech sy nochtans een seer groot leetwesen daeromme in haer herte ende in eenen
dach onder anderen Caniam haren broeder tot haer comende om haer te kennen te
geven den uytterlicken noodt daer hy zijn Medtghesel inne ghelaten hadde, haer
clagende het verdriet ende leetwesen dat hy hebben soude indien hy storve. Hoe dat
mijn Heer, seyde sy, is hy in alsulcken staet? Ja voorwaer antwoorden hy, ende
gelooft vryelick (indien hem Godt gheen gratie en doet) dat hy desen dagh niet
overbrenghen en sal. Doen begonsten Griane de tranen inde oogen te spruyten, doch
gheveynsdense heur lijden soo vele sy mochte, niettemin, sy en conste haer soo wel
niet onthouden oft sy en seyde ten lesten, ick verwondere my seer vande Keyserinne,
die soo weynigh werckx van hem maeckt, dat van alle die tijt die hy cranck geweest
is, sy hem niet eens ghevisiteert en heeft, ick gheloove dat haer al vergeten is het
groote feyt so hy voor ons alle gedaen heeft, ten dage als hy Gamezio doot sloegh,
ick sweere dat my zijn ongheluck wee doet, want indien hy sterft, soo mach den
Keyser wel seggen dat hy meer aen hem verloren heeft, als hy oyt gedocht hadde,
aengesien het middel dat hy hadde om hem dienst ende vrientschap te bewijsen,
wesende den Sone van een soo grooten Coninck als hy is, dit seggende begonst haer
t'herte te swellen, in sulcker voegen, dat sy genootdruckt worde (veynsende byde
Keyserinne te gaen) haren broeder alleene te laten, om de straf ende hardicheydt van
haer lijden met tranen te mogen versachten.

Hoe Griane Florendos eenen Rinck seynden deur Cardin; hem doende bidden, dat
hy alle neersticheyt wilde aenvvenden, om hem te genesen, deur de liefde die hy tot
haer droech, ende van t'antwoort dat hy hem gaf.

Het v. Capittel.
Alsoo haest als Griane haren broeder gelaten hadde, sy vertrocken wesende in haer
Camer, begonste meer als te voren te fantiseren op den periculeusen staet van
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Florendos, alsoo datse dese navolghende coutinghe hielde met haer selven, Voorwaer
ick en weet gheen levendich creatuyr alsulcken swaren straffe verdient hebbende als
ick doe, als zijnde oorsaecke vanden doot, vanden vroomsten Ridder der gheheele
Werelt, aengesien dat alleene die liefde die hy tot my draecht ende geen ander dingh
hem ghebrocht heeft inden noot daer hy tegenwoordich in is, maer indien hy sterft
ick versekere my, daer van te nemen alsulcke wrake ouer my selfst, dat ick niet en
sal leven een ure alleen na hem, en ist dan niet beter dat ic ende hy t'samen in
vreuchden ende wel te vreden leven? Jaet voorwaer, ende sal alsoo veel doen, aleer
my de droefheydt des duysteren nachts sal overvallen, oft mijn ruste nemen sal, dat
ick sal weten voor de waerheyt, oft het in mijne macht is, hem remedie te geven oft
niet. Ende in dese verstoortheyt dede sy roepen eenen Jongelinck Sone van hare
Voetstere ghenoempt Cardin, inde welcke sy haer grootelick betrouwende, ende
seyde tot hem: Cardin, u is welbekent de vrientschap die ick tot u moeder drage als
oock tot u, om harent wille, - ende ick heb u van langhen tijt gheproeft my te syn
een goeden ende ghetrouwen Dienaer, nu vertoont sich dan, de beste ghelegenheyt
om u te bewijsen, also metter daet te zijn, verswijgende tgene ick u verclaren sal,
ende bewarende mijn secreten, die welcke een Keysers dochters ben. Cardijn wijs
ende voorsichtich zijnde, hoorende Griane hem doen dese voorhoudinghen, dochte
wel, dat sy hem wilde ontdecken eenige saecke van haren aldersecreetsten handel,
waeromme dat hy antwoorden, ick soude veel liever lijden datmen my ontleede van
Lidt tot Lidt, dan dat de geringste sake die u gheliefden my te ghebieden, deur my
(sonder u bevel) gheopenbaert soude worden, ende sult my bevinden so lange als ick
leven sal, u ghetrouwe ende onderdanige Dienaer. Dat is tgene dat ic altoos van u
gheoordeelt hebbe antwoorde de Princesse, nu welaen dan, verstaet t'gene ick u
ghebieden sal. Ick hebbe voor die waerheydt verstaen, ende wete dat de groote siecte
van Florendos gecomen is van weghen een wtermaten groote liefde die hy tot my
heeft, ende om dattet soude syn een al te grooten schade door mijne schult te verliesen
een alsulcken Prince, soo bidde ick u dat ghy hem van mijnent wegen wilt aenseggen,
dat hy doch alle neersticheyt gebruycke om zijne gesontheydt wederomme te
vercrijghen, ende sooder yet in mijn machte is dat daer toe soude moghen dienen,
dat hy sulcx sal mogen eysschen als vande ghene die hem meer bemint als haer
eyghen selfs, ende in een teycken van dien ick hem seynde desen Rinck, die welcke
hem sal ghelieven te bewaren, om mijnent wille, my doende van nu voortaen eenen
yeghelijcken dach verstaen van sijnen staet. Me vrouwe antwoorden Cardin, God
wil my gratie geven, dat ick u alle beyde mach helpen wt het verdriet, want soo als
my dunckt, soo en weet ick gheenen Ridder, die u beter verdient heeft als hy. Gaet
dan seyde Griane, ende dat uwe wedercomste cort sy, daeromme Cardin stracx ginck
recht
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na syn Logijs, ende incomende vont hy Caniam, die van hem quam, hem ghelaten
hebbende in alsoo quaden state alst mogelick was, merckende dat syn cranckheydt
van ure tot ure ergerde, nochtans Cardin als wel bedacht zijnde, en wilde sich aen
hem niet vertoonen, maer ginck voort sonder verbeyden inde Camer van Florendos,
ende als hy de deure open dede, hoorden hy hem clagen, seggende: Och God, moet
ic sterven sonder hoope van eenige remedie. Ende als hy dese woorden voleynden,
so ginc Cardin tot hem hem goeden avont wunschende, ende heel sachtelic seggende,
hoe dat de Princesse Griane hem tot hem ghesonden hadde, om te weten hoet met
hem stonde, ende gelooft vryelic (mijn Heer) seyde hy, dat ick noyt en sach Princesse
alsoo moeyelick zijnde, als sy is om uwe qualickvaert, ende sy gebiet haer seer
ernstelicken in u gratie, ende seynt u desen rinck, tot een versekeringhe van liefde,
die sy tot u draecht, u biddende alle middelen te gebruycken, die u moghelick syn,
om haeste te ghenesen, op dat sy u sien ende spreken mach van saecken, die haer
niet min als u aen en gaen. Van dese woorden worde Florendos alsoo verandert, so
dat hy lange twijfelden oft het eenen droom ofte waerheyt was dat hy hoorden seggen,
want al kende hy den bootschapper soo wel, als eenighen anderen int Hof, soo en
coste hy nochtans is synen sin niet begrijpen dat een alsulcke weldaet hem soo
gheringhe ouercomen was, ten lesten verseeckerde hy hem in sulcker manieren dat
hy den Rinck aen nam, ende die meer als duysent reysen kusten, daer na omhelsende
Cardin, soo vrientelick als hy coste, antwoorden hem. Eylaci mijn vrient, is het
moghelick dat me Vrouwe alsulcke ghedachtenisse van my heeft, die haer noyt
eenigen dienst en dede? Jaet seyde Cardin ende sy doet u ooc weten, dat indien ghy
haer bemint, sy verbeydende is, dat ghy haer daer van getuygenisse ende
verseeckeringhe doet, door de vercrijginghe van uwe gesontheyt in een corte
ghenesinge, mijnen grooten vrient antwoorden hy ick sal haer onderdanich zijn alle
mijn leven, in alle t'ghene dat haer ghelieven sal my te gebieden, ende ic verseeckere
u dat ick my albereets also verlicht vinde door dese blijde nieuwe tijdinghe, dat ick
my binnen drie dagen tot haer voeghen sal, om haer seer ootmoedelijcken te
bedancken, ende ick bidde u daerentusschen haer de reverentie te doen van mijnent
weghen, die welcke doot was, sonder de hulpe die sy my verleent heeft. Alsdoen
nam Cardin van hem oorloff, ende keerden wederom tot Griane, die welcke hem
verwachten met grooten yver, om te weten hoe hy hem droech de gene daer sy hem
toe gesonden hadde.

Hoe Cardin Griane vertelden al tgene dat hem Florendos geseyt hadde, ende van
t'advijs dat sy hem gaf om haer te mogen connen spreken in den Boomgaert na dat
hy genesen soude syn.
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Het vj. Capittel.
Cardin van Florendos gescheyden zijnde, keerden haestelijck wederom totte Princesse,
die hem met groot verlangen verbeyden in haer Camere, ende so haest alsse hem
gewaer worde, quamse hem te ghemoete, vraghende of het den Prince int goede
genomen, tgene sy hem ontboden hadde, hoe? me Vrouwe, seyde hy twijvelt ghy
daer aen, ic geloove al en dede ghy oyt anders geen deuchde, als de gene die ghy
hem bewesen hebt, datse gehnoech ware om u gelucksalich te maken, want daer aen
hebt ghy een recht mirakel gedaen, hebbende een doot Man wederom het leven
gegeven, doen vertelde hy haer alle de coutingen die sy tsamen gehadt hadden, oock
hoe dat hy hem overcomen was in syn karmen ende clagen, ende ten lesten tgene hy
hem bevolen hadde, haer aen te seggen. Cardin dese bootschappe also doende, de
liefde overwon ende nam allenskens in te besitten haer herte, deur t'subtijl middel
twelcse gewoonlick is te gebruycken, also dat sy te rugge stelde, tghene sy alle haer
leven lanck meest in eeren gehouden hadde (twelc was haer eere, ende vreese van
schaemte t'ontfanghen) segghende tot Cardin, Eylaci mijn vrient, wanneer sal ick
hem mogen sien ende kussen tot mijn ghenoeginghe, wanneer? me Vrouwe
(antwoorde hy) seer gheringhe, indient Godt belieft, Jae wel, seyde de Princesse,
indien wy waren in een bequame plaetse, om sulcx te doen, maer ghy weet dat ick
gantsch geen middel daer toe en hebbe sonder grootelicx in perijckel te stellen mijn
eere ende mijn leven, Niet, niet, ten is gheen noot, antwoorden hy, myn Suster sal u
daerin beter raden als eenighe andere die ick kenne, ende deur haren middel suldy
mogen te vreden stellen den besten Ridder des gheheelen Aertbodems, ende boven
dien so weet ick dat hy so geheel uwe is, so dat hy liever soude willen sterven, dan
dat u eenich ongheluck soude overcomen, ooc soo en strect zijn meeninge tot ghenen
anderen eynde, dan u te moghen hebben tot zyn bruyt ende vrouwe, het welcke u de
grootste eere sal zijn, die u soude moghen ghebeuren. Wel keert dan wederomme tot
hem seyde Griane, ende versekert hem, dat so geringe als hy genesen sal syn, ic hem
sien ende spreken sal in een plaetse waer wy vryelick ende sonder perijckel
malcanderen sullen mogen te kennen geven, tgene wy tot noch toe (ten weynichsten
ic) het aldersecreetste ghehouden hebben, ende dat ick hem bidde, dattet gheschiede
soo geringe alst mogelick is. Sonder vertrec ginck Cardin dese bootschap doen aen
Florendos, waerover hy hem soo wel begonste te dragen, dat in weyniger als ses
dagen hy hem soo wel te passe gevoelden als hy oyt geweest hadde, maer also grooten
blijtschap als den Keyser ende syn sone Caniam daeromme ontfiengen, also grooten
leetwesen hadde Tarisius daer van, hebbende te voren tegens hem ontfangen een
secreete jalousie om der liefden wille die Griane tot hem droech, die welcke Floren-
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dos deur Cardin ontboode, dat hy den toecomenden nacht niet een faelgeerden te
comen inden Boomgaert daer het wtsichte van haer Camere op respondeerden, het
welcke de plaetse was alwaer sy haer alleene het meeste plach te vermaken, ende
dat sy haer aldaer oock vinden soude sonder eenige twijffel. Florendos siende dat
syne saken voort gingen hoe langer hoe beter, nam wel vastelic voor hem daer in
niet versuymich te wesen, hem dien dach hondert dagen lanc vallende, so lange docht
hem den avont te verbeyden, ende gecomen zijnde de ghesette ure nae syn meeninghe
om te volbrengen syn voornemen, hy alleene met syn Neve Frene (die over langhe
gheweten hadde zijn aldergrootste secreeten) vertoogen haer wt hare woonplaetsen,
ende genakende den Hoff, bemercten dat de muere seer hooghe was, ende swaerlick
om over te comen, nochtans om dat den Lieff hebbers bykans niet onmogelick en is,
principalick in deser gelijcke saken. Den Prince quam met weynich hulps, daer boven
op, ende dalende neder, geraeckten tot de plaetse, daer Griane hem verbeyden die
doen ter tijt anders geen geselschap by heur en hadde als Lerine, Suster van Cardin,
die welcke sy alles ontdect hadde, ende hy also comende in heur presentie, wierp
hem selven neder voor de voeten vande Princesse, maer sy hief hem seer lieffelick
wederom op, hem omhelsende in sulcker voegen, dat de gene die met heur was, haer
vertrock onder de Boomen, heurluyden alleen latende, niet soo seere deur vreese van
heur te misdoen, als om t'leetwesen dat sy hadde van geen tegenpartije te vinden met
de welcke sy haer mochte deelachtich maken der vreuchde ende geneuchte van haer
Meestersse, voor de welcke sittende den Grieckschen Prince op syn knyen, segghende
me Vrouwe door u gebodt ben ick tot u ghecomen, bereydt om u onderdanich te syn,
als de geene die ghy vander doot verlost hebt, ende naedemael ghy albereets soo
veele voor my gedaen hebt, so bid ic u om mijn leven voorts te bewaren, dat ghy my
vergunt dat ick altijts uwe blijve, u sweerende byde gelofte die ic u schuldich syn te
houden, dat ick niet en begeere te leven in dese Weerelt, als alleene om u dienst te
doen, want sonder uwe gunste ende goede gratie, de doot soude my veel aengenamer
syn dan tleven? hoe mijn vrient antwoorde Griane, wanneer ende waer heeft dese
liefde haren oorspronck genomen: me Vrouwe seyde hy, ick heb u meermalen
versekert, dat ic noch wesende in Macedonien hoorden also vernoemen ende prijsen
uwe uytnemende schoonheyt, dat daer na van stonden aen ick my u geheelicken
toeeygenden, ende volherdende in desen begin ende gheloftenisse, sy is alsoo in my
vermeerdert, dat ick geen deel in my levendich en hebbe, anders als tgene my gebleven
is, om u mede te dienen, indient u gelieft. Jaet sprac de Princesse, ick wil dat ghy
mijn zijt ende daer voor houde ic u. Ende na dat sy neder geseten waren, seyde hy,
Me vrouwe ic bidde u dan, dat om de versekeringe van so veel gratien als ghy my
belooft, ghy my toelaet u eens te cussen, ende hoe wel dat sy int beginne eeni-
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ghe swaricheyt maeckten, nochtans een stadt die haer overgegeven heeft, en is niet
van noode sterck te bestormen, alsoo dat hy nae dit kusken tselve dicwils
verdubdeleerden, ende Florendos allenskens ghenakende hem ten lesten vont in
alsulcke termijnen als hy t'meest van haer soude hebben mogen wunschen, niet dat
sy geen groote wederstant en dede, maer om dat den Macedonischen Prince niet en
woude stil staen, in een so genoechelicken wech maer veel eer daer in gaen spatsieren,
waeromme dat sy haer toonden een weynich qualic te vreden te syn, nochtans aleer
sy van daer scheyden, wert heur accoort so wel getroffen, so dat Florendos (metten
vierden storm) innam de geheele possessie vant Casteel, van hem so courragieuselick
bevochten.
Doen vertelden hy haer t'propoost, twelc hy metten Keyser gehouden hadde
aengaende t'Houwelijc tusschen hem ende haer, de welcke hem gheexcuseert hadde,
op de belofte aen Tarisius gedaen, deur de bevorderinge vande Keyserrinne, niet
tegenstaende seyde hy, nademael ghy daer inne niet geconsenteert en hebt, sullen sy
heur vinden (gelijck ic hope) verre van heur voornemen. Nu en hadse noch noyt
verstaen de practijcken die Tarisius aengewent hadde, om haer te hebben tot een
Vrouwe, oock beminden sy hem so weynich, datse om sterven, sulcx niet soude
hebben willen accorderen, twelc sy daer na wel dede blijcken, want na dat Florendos
haer int lange vertelt hadde al tgene hyder af wiste, so antwoordense hem, mijn Heer
heeft reeden ghehadt van me Vrouwe te ghelieven, maer sy heeft groot ongelijck my
eenen Man te vervoorderen die my soo weynich aenstaet, so dat ick daer noyt in
geconsenteert sou hebben, ende daerom bid ic u mijn man, zijt gedachtich ende wilt
middelen bedencken in eenige maniere, om my te verlossen van dese quellinge. Me
Vrouwe antwoorden Florendos t'advijs is albereets genomen indient u gelieft, ick
sal secretelick met u wech reysen ende aleer den Keyser oft andere ons souden connen
achterhalen, sullen wy in Macedonien syn, alwaer u de mijnen sullen ontfangen in
alle eere ende reverentie, ende gelijck heur Vrouwe ende Princesse. Voorwaer seyde
sy, ic sorge dat het ons qualick vergaen sal, ende nochtans nademael ic my albereets
gheheel uwe ghemaeckt hebbe, sy vindent goet oft quaet den Keyser ende mijn
Moeder, so beminne ick veel liever my alsoo te hasardieren, als gedwongen te worden
tot eenen Man te nemen, den ghenen die syn leven lanck geen deel in my hebben en
sal, indien ict weeren can, daerom dan, van nu voortaen versiet u van tgene ons van
nooden wesen wil, want ic sal vertrecken t'allen stonden, alst u believen sal. Me
vrouwe antwoorden den Prince, laet de sorge op my comen, alleer drie dagen
ghepasseert sullen zijn, suldy daer van yet ontwaer worden, daerentusschen sal ick
mijn afscheydt nemen vanden Keyser, hem te verstaen gevende, dat den Coninc mijn
Vader my ontboden heeft thuys te comen, ende sal mijn Hofghesin voorhin senden,
sonder meer te behou-
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den, om ons te vergeselschappen, als tien van mijn Ridders. Doet seyde sy, also u
tbest sal duncken te wesen, ende sonder meer wederom te keeren in dese plaetse,
sent my somtijts tijdinge van u, deur uwen Neve ofte Cardin, maer siet den dageraat
begint te genaken daerom bid ic u mijn alderliefste, wilt u van hier vertrecken, op
dat wy niet in eenich schandael en geraecken. Als Florendos sach dattet een doen
was twelc geschien moeste, soo woude hy eerst versoecken of den arbeyt vanden
doornigen wech die hy nu so wel ghebaent hadde, hem niet gemackelicker ende haer
aengenamer en soude syn te bewanderen, als sy met haer wesen getoont hadde, de
tweede derde ende vierde eerste reysen, ende dadelic, nadien ick heb connen verstaen,
bevont haer d'Infante, ofte des Keysers Dochter daer deur so wel, dat daer niet eenen
dach van haer leven en passeerden, oft sy en prees twerck, en den arbeyder mede.
Daerna Florendos haer Godt bevelende, keerden den wech dien hy gecomen was,
ende door hulpe vande Jonckvrouwe, sustere van Cardin, quam hy wederom over
de muere, ende ginc na zijn logijs, hem leggende tusschen twee Lakenen, om hem
te rusten, want hy tselve wel van doene hadde, nochtans stont hy cortelick daer na
wederom op, ende roepende Frene, verclaerden hem volcomelicken tgene hy voor
sick genomen hadde mette Princesse, hem biddende dat hy wilde ordeninge stellen
om te doen vertrecken synen volcke, alleene behoudende tien van syn beste Ridders,
om hem by te staen, so heurluyden door Fortuyne eenich letsel mochte overcomen,
ende dat de reste altijts voor souden reysen, sonder te verbeyden, tot dat sy waren in
een plaetse die hy hen noemde, zijnde drie dachreysen van Constantinopolen, ende
des morgens vroech ginc hy tot den Keyser, de welcke hy te verstaen gaf dat hy
brieven ontfangen hadde vanden Coninc synen Vader, met de welcke hy hem wel
expresselic ontbode wederom t'huys te comen, ende daeromme mijn Heer seyde hy,
bid ic u, dat ghy my oorlof geven wilt, want ic hope morgen te vertrecken, begeerende
niet te doen tegen tgebot mijns Vaders, u versekerende, dat in wat plaetse ic oock
zy, ghy aen my vinden sult een ootmoedich Bontgenoot, ende onderdanige Dienaer.
Mijn Neve antwoorden den Keyser, ic dancke u seer van goeder herten, gy hebt my
gedaen eere, te comen besoecken mijn Landt, ende indien ghy my van doens hebt,
so sal ick u toonen hoe veel ic u achte ende beminne. Mijn Heere seyde Florendos,
God wil my de gratie verleenen, dat ick mack gedachtich syn, tgoede tractement
twelc ick van u ontfanghen hebbe, ende nemende van hem oorlof, omhelsden hem
den Keyser, ende wt de Camer gaende, ontmoeten hem Caniam, tot de welcke hy
ooc desgelijcx seyde, die hem so lange bat dat hy hem nock vier oft vijf dagen dede
vertoeven, in welcke tijt int Hof quamen de Gesanten, die den Coninc van Hongaryen
aenden Keyser seyndende was, van wegen thouwelick tusschen Tarisius ende Griane,
waer van thooft was den Hartogh van Gramay vergeselschapt zijnde
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met veel Ridders ende Edelluyden van qualiteydt, de welcke seer wel onthaelt worden
vande Keyserinne, die dit speel gherockent hadde, ende als sy in haer Kamer quamen,
Caniam ende Tarisius diese verbeyden, worden ontwaer, hoe dat Griane haer alleene
aen een zijde geset hadde, so melancolyich als mogelic, waeromme dat den Prince
Caniam, by haer gaende (verwondert zijnde van een so verstoorden gelaet als sy hem
toonden) begonste haer te seggen. Suster, in dese tijt als gy behoorden te toonen een
blijde aengesicht, my dunckt u veel droeviger te syn, dan ghy in langen tijt geweest
zijt. Tis verre van u, dat gy u bedroeven sout, siende dat den Keyser u bevordert heeft
ten houwelick een alsulcken man als mijn Neve Tarisius die u meer bemint, als syn
eygen selfst. Eylaci mijn Heere, antwoorden sy, ick en weet niet wat hem daer toe
beweecht heeft want noyt en heb ic ghedocht hem alsoo seer te beminnen, ende veel
eer soude ick in mijnen doot consenteren, als dat hy van my meer genieten soude
dan tot noch toe geschiet is. Dese woorden verstant Tarisius wel, nochtans veynsden
hijs hem hoe wel dat hyse grootelicx overdochte maer voechden hem byde
Keyserrinne biddende, dat haer believen wilde metten Keyser te besluyten (gemerct
dat d'Ambassadeurs vanden Coninc synen groot Vader nu gecomen waren, dat tgene,
dat tusschen hen ende Griane begonnen was ten eersten dage doenlick volbracht
werde, twelc sy hem beloofden, ende na datse alle wech gegaen waren, riepse d'Infante
hare Dochter alleene, ende gaf haer soetelick te kennen, hoe dat sy om hare weldaet
wille, den Keyser hadde doen goet vinden tusschen haer ende Tarisius haer Neue
een houwelick te besluyten, haer te voren stellende tgroote voordeel dat haer daer
deur geschieden soude. Daeromme mijn Dochter seyde sy, wilt geheelicken voor u
nemen, onderdanich te syn, tgene wy tusschen ons besloten hebben, nochtans wat
schoone woorden datse ghebruyckten, en conste van haer niet een woort gecrijgen
dat haer behaechde, haer excuserende, deur tverdriet ende leetwesen datse soude
hebben om also verre vanden Keyser ende haer te moeten trecken, ende datse veel
liever te vreden was Geestelick te worden? ende seggende dese woorden begonstse
alsoo seer te schreyen dat de Keyserinne bedwonghen worde haer alleene te laten,
om tmedelijden datse met haer hadde, hopende op een ander mael haer lichtelicker
te ouerwinnen. Griane dan bemerckende datse den lesten soude bedwongen worden
te moeten doen, tgene daermen haer moyelic met viel, indien haren alderliefsten daer
niet veerdichlic in en versaech, met syn voornemen: ontbode terstont Cardin tot haer
te comen, die welcke sy last gaf Florendos te gaen vinden, ende hem wel expresselick
aen te seggen, dat hy den toecomenden nacht niet en faelgeerden te comen inden
Boomgaert, alwaerse hem wachten soude, om te volbrengen tgene hy wel wiste, oft
dat hy sulcx anders noyt meer en soude hopen.
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Hoe Florendos des nachts inden Boomgaert quam, meynende te volbrengen dat hy
ende Griane tsamen besloten hadden, ende tghene dat haerluyden daeromme
overquam.

Het vij. Capittel.
Florendos verstaen hebbende de wille vande Princesse Griane, dede groote
neersticheyt, om te volbrengen t'gene sy te samen beraetslaecht hadden, waeromme
dat hy terstont wt de stadt vertroc gheveynsende niet wederom te comen, dan recht
toe te reysen na Grieckenlant. Maer Tarisius (t'quaet vermoeden vanden welcken
hem van dach te dach verstercten) dede alle nacht bespieden, wie dat in ofte uyt der
Princessen wooninge ginge, meynende aldaer te betrappen den Prince Florendos,
ende gelijc tsomtijts gebeurt, datmen groten vlijt ende neersticheyt doet tot het gene
dat niet en can dienen, als tot syn selfs achterdeel. Also oock Tarisius de welcken
den synen wachten ende bespieden also lange dat hy ten lesten gewaer worde den
genen daer hy quaet vertrouwen op hadde, opclimmende de muere vanden Hoff van
Griane, die synen volcke gelaten hadde ontrent een Boochschoot weechs vander
Stadt, ende wederomme gekeert was, alleene vergeselschapt met Frene, wel toegherust
ende ghewapent synde, hopende des midder nachts weg te leyden die gene om liefde
vande welcke hy hem stelden in alsulcken hasard, hebbende hy ende syn metgheselle
te vorens haer Peerden ghelaten buyten de stadt, inde bewaernisse van een pasie,
dewijle datse gingen ende quamen, ende genakende den Hof, ende ghefavoriseert
(also hen dochte) vanden duysteren nacht stonde Frene hem bock, op dat hy soude
mogen om hooge climmen. Den Unger ofte Tarisius metten synen (die aldaer tot syn
ongeluck verborgen lagen) overvielen haer alle ghelijck, roepende: Moort, moort,
de Schelmen willen des Keysers Palleys onteeren. Florendos ende Frene hoorende
dese woorden, ende haer ontdeckt siende, sloegen de handen aent gheweer, ende met
een seer groote stoutmoedicheyt van herten, vermengdense haer onder malcanderen,
also dat Florendos Tarisius so seer quetsten, opt hoochste van synen hoofde, dat hy
bykans doot ter aerden viel, ende noch twee ofte drie vande zijne, by zijne voeten,
het welck syn ander geselschap siende, namen haestelick het hooge, loopende ende
vluchtende, deur de stadt so gheringe alsse costen, roepende, datmen Tarisius te
hulpe quame, want Florendos (willende berooven des Keysers Palleys) hadde hem
wreedelic doot geslagen. Dit gheruchte hoorden oock wel Griane, Lerine ende Cardin
haren broeder, die welcke inden Boomgaert waren, verwachtende Florendos, maer
so geringe alsse desen oploop hoorende worden, was den aldervroomsten van haer
dryen also ontstelt, dat hy niet en wiste wat ghelate te houden, sonderlinghe de
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Princesse, de welcke deur groote vreese ter aerden heel wt haer selven zijnde,
nederseech. Maer Cardin ende syn suster droegense haestelic in haer Camer ende
leydense te bedde, ende alsse haer sprake wederom vercreghen hadde so begonste
seer weenoedichlicken te schreyen, segghende: Eylaes ick arm Catijf als ick ben,
moet het also geschieden, dat de Fortuyne alle haer crachten gebruyct om my te
ruyneren, soo sal ick doen tgene ick can, nochtans ben ick seker, dat eer yet lange
verlopen is, de doot de overhandt ouer my hebben sal, ende dat door myn eyghen
middel. Cardin siende dat sy sonder ophouden haer handen wronge, ende bykans
viel in mistroostinge, dede haer alsulcke vermaninge, me vrouwe, het is voorwaer
nu van nooden alsulcken leven te leyden, dat gy van nu voortaen leert veynsen u
lijden, op dat den Keyser u in gene manieren en can beschuldigen, wesende versekert
dat wy niet geopenbaert syn geweest, ende indien ghy u kunt onthouden alle dit
gheruchte sal gelijck eenen roock verdwijnen. Ic bid u antwoorden sy laet my alleen,
ende gaet besien oft ghy cont vernemen hoet met Florendos sy, oft hy doot oft
gevangen is, waeromme Cardin wtginghe, ende vermengden hem onder de anderen,
geveynsende niet te weten wat dese alarmen beduyden mochten. Frene siende, dat
het geruchte hoe langer hoe meer vermeerderden, dede so vele dat hy Florendos uyt
het gedrang creghe, waer inne hy gecomen was, vervolgende de Ungeren, ende deur
de duysterheyt vanden nacht (de welcke groot was) vonden sy middel om te comen
buyten de stadt, ende volgens by heure Peerden, die bewaert worden vanden pasie,
haer verbeydende. Ende gelooft vryelick dat Florendos soude veel liever menichwerve
wederom hebben willen keeren tot den strijt ende tgevecht, also swaer viel hem te
verlaten die gene die hy meer beminden als syn eygen siele, ende verliesende de
hope van die selve nemmermeer wederom te mogen sien, het leven te verliesen, was
hem min als niete, daeromme dat hy synen baert ende hayr wt trocke, gelijc oft hy
hadde willen rasen, so dat Frene hem toesprac in deser manieren: Hoe dus mijn Neue,
wil dy den Palinc voor de knyen breken, ende de steele nade bijle werpen, ghy wilt
u selven verliesen, ende me Vrouwe Griane oock. Ick sweere u op myn geloove, dat
ghy ongelijck hebt, in desen teghenwoordighen tijt alsulcke contenantie te houden,
bykans gebruyckende de manieren van een gemeyne vrouwe. Neen, neen ten gheeft
nu gheen pas, te toonen dese deyrlicke gelaten, laet ons vertrecken tot by onsen
Volcke, daerna indient u goet dunckt sullen wy eenen wederom inde stadt senden,
om hem aldaer te informeren, ende vernemen hoet hier nae alles afloopen sal, ende
u sulcx te comen bootschappen in Macedonien. Florendos antwoorden hem: Och
mijn Neve, ghy spreeckt als die gene die niet en gevoelt het welc mijn torment
veroorsaect, gelooft ghy, dat ick voortaen sal connen leven, verlatende in allen
perijckel ende noot, die gene die om mijnent wille van nu voortaen sal lijden ontallicke
tribulatien ende
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verdrieticheyden, ick sweere op mijn geloove dat ic liever sterven wille als hier
namaels te moeten gehengen de passien ende totter doot toe quellende begeerten die
my overcomen sullen, haer niet siende in mijn presentie, ofte in een plaetse daer sy
soude mogen middel hebben om my te gebieden. Dat is grootelicx gefantaseert seyde
Frene, gaen wy, gaen wy aleer gy noch meer bekent wort anders in plaetse van haer
te salveren suldy wesen oorsake van haer quaet.
Daer aen Florendos wel kenden dat zijn Neve hem seer wijsselic riet, waerom dat
hy achtervolgende syn goetduncken, en hielden niet op van rijden tot datse quamen
by haren volcke, die haerluyde verbeyden, vande welcke Florendos terstont
afveerdichden eenen Schildtknecht om inde stadt te reysen, hem wel ernstelick
bevelende hem van dach te dach in des Conincx zijns Vaders Hof te verstendigen,
alle de nieuwe tijdingen die hy aldaer soude mogen hooren.
Maer om te vervolgen ons eerste propooste, Cardin en was bycans niet gecomen uyt
de Camer van Griane, oft hy en bevonde den Keyser opghestaen te syn, die syn
Guarde dede wapenen, om d'andere te hulpe te comen, want albereets hadden hem
de vluchtende Ridders van Tarisius te kennen gegeven, hoe dat zy den Macedonischen
Prince overcomen waren, beclimmende den Hof van d'Infante zijn dochter, om haer
te onteeren, waerover den Keyser alsoo beweecht worde, dat hy liep met een groote
Furie inde Camer van Griane, de welcke hy vonde in haer bedde, meer doot als
levendich, maer de noot (vande welcke men dickwils een deuchde maeckt) leerden
haer haestelic te houden een ander contenantie, in manieren dat sy hem siende binnen
comen, nam haren nachtmantel, ende ginc hem te ghemoete, ende de Keyser by haer
comende, beghonste tot haer te seggen, bykans in een rasende gramschappe: Ghy
vileynighe deerne, hebt ghy dorven dencken my alsulcke oneere aen te willen doen,
ick sweere by God dat het weynich scheelt (om u te doen dienen ten exempelen van
anderen) dat ick t'hooft niet en slae van u lichaem. d'Infante hoorende hem alsoo
spreken, antwoorden hem seer soetelicken, mijn Heere, ic bidde u niet te willen
vergrammen, ghy beschuldicht my, ende ic en weet niet waerom. Indien ic u misdaen
hebbe, t'staet aen u, my daer voor alsulcke straffe te doen alst u believen sal, maer
indien ic ontschuldich ben, so en wilt my niet t'onrechte veroordeelen. Ach onsalige
seyde hy, alsulcke ontschuldinge en sal u niet mogen helpen. Doen nam hyse seer
straffelick, ende slootse selve in eenen stercken Toorn, daer van hy den sleutel
opsloote, en daer na ginc hy aent logijs van Tarisius, om te besien hoet met hem
ware, want men hadde hem geseyt dat hy in perijckel des doots was, alwaer hy vont
de Keyserinne grootelicx weenende, maer hy sontse wederom slapen, en ghebode
syn meysters alle neersticheyt aen te wenden, om synen Neve wel te tracteren geen
costen sparende. Ende om dat de gene
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die Florendos sochten hem niet en conden vinden, begonste t'rumoer ende tgeruchte
te cesseren, en de Keyser vertroc hem in syn Camer, tot des anderen daechs smorgens,
ende de Keyserinne wetende dat haer Dochter inde ghevanckenisse was, ontfienge
daeromme een alsulcken verdriet, datse haer quam werpen voor de Voeten vanden
Keyser hem biddende met gevouwen handen, te consenteren dat syse uyt de
gevanckenisse mochte laten, maer hy was also verstoort dat haer woorden niet veel
helpen mochten, voor die reyse, dan alleen haer toelatende dat syse soude mogen
gaen aenspreken, twelc sy ooc so geringe volbrochte als hy haer den sleutel gegeven
hadde, ende comende inden Toorn vontse sitten tegen d'eerde, also seere beschreydt
ende droevich synde, dat het scheen datse op de selfste ure van dese werelt hadde
willen scheyden, niettemin (so geringhe sy haer Moeder gewaer worde) stontse op,
ende haer groote eere bewijsende, begonst sy noch swaerlicker te suchten ende te
weenen dan te voren. De Keyserinne haer beminnende uyt geheelder herten, ende
haer siende in een so deyrlicken staet, hadde grootelicx te doen om te geveynsen
tgene zijder van dochte, niettemin, na eenige cleyne propoosten die sy tsamen
gehouden hadden, seyde de Keyserinne tot haer, ick verwondere my Dochter, wat
dat u beweecht heeft, dat ghy u fantasie also seer gestelt hebt op eenen vreemden,
so dat ghy u selven so verre vergeeten hebt dat ghy niet en wilt ghelooven den Raet
des Keysers noch ooc de mijne, ic die seer wel wete die groote liefde die Tarisius
tot u draecht, en het voordeel dat het u geweest hadde hem nemende tot eenen Man,
niettemin, gebruyckende een lichtveerdicheyt seer qualijck staende u ende uwes
gelijcken, hebt Florendos d'incompste vergost door uwen Hof, ende op alsulcken
suspecte ende onbequame ure, so dat al u leven lanc uwen naem ende faem daer door
ghecrenckt sal wesen, want twee vande Ridders van Tarisius die den schelm meynden
te grijpen synder doot gebleven, ende mijn Neve selfs swaerlic gewont. Griane
hoorende schelm noemen, die sy beminden met een geheel herte, ende dat sy
beschuldicht worde vande gene die haer behoorden te verschoonen, antwoorden haer:
Me Vrouwe, my is tot noch toe onbekent geweest de oorsake waeromme den Keyser
alsulcken gramschap tegens my gebruycten, ende so ick bemerck met seer grooten
ongelijck, want my is onbewost oft Florendos oft een ander hem ondernomen heeft
te comen in mijnen Hof, oft in eenighe plaetse daer ick geweest ben, ende die my na
hem gevraecht hadde, ic soude veel eer geseyt hebben, dat hy opten wech ware
gheweest om weder te keeren in Macedonien (volgens een oorlof, die hy hier int Hof
genomen heeft) als in dese stadt wat can ickt dan ghebeteren, indien hy wederom
gecomen is, Och oft Godt geliefde, dat den verrader die oorsake geweest is van dit
Rumoer, thien spietsen diep in d'aerde geweest ware, aengesien dat (gelijckt wel
mogelick is) hy desen Jongen Prince de misdaet opleyt, daeraen hy niet schuldich
en is, hebbende
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hem genomen voor eenen anderen, ende indien hijt geweest is, so en heeft hy niet
gefaelgeert als in een saecke, dat is dat hy hem niet dootgeslagen en heeft, gelijc hy
wel verdient hadde, also dat genen dach mijns leven passeren en sal, ofte ick sal hem
dragen een hate groot boven maten waerover ghy u oock niet en dorft verwonderen,
want hy my vervordert heeft de oneere, waeraen ick ontschuldich ben, maer
t'geschiede soot wil, want de doot de welcke ick seer na by gevoele, sal my op een
corte verlossen uyt de droefteydt daer ic in leve, ia veel eer als ic wel wilde, daerom
Me vrouwe bid ick u, dat ghy noch mijn Heere geen moeyten doen en willet om voor
my eenen man te vinden, ende aengaende vande ghevanckenisse daer hy my inne
gesloten heeft, wanneer dat hem gelieven soude mogen my daer wt te nemen, so
sweer ic nochtans op mijn geloove, dat ic seer wel te vreden sy alhier de reste van
mijn dagen te passeren, beminnende liever dese eenicheyt ende bedwanc, als de
vryicheyt, met so grooten ongelijc gesuspecteert ende benijt. Mijn vriendinne seyde
de Keyserrinne, ick bid u, dat ghy u also niet mistroosten en wilt, den Keyser heeft
eenige redenen gehadt om die liefde die hy tot u draegt ende den oploop die overquam
te doen dat hy gedaen heeft, maer ick hope dat het int eynde alles ten besten comen
sal, ende dat ghy wel te vreden syn sult. Ende noch veel meer andere propoosten
gebeurden tusschen haer beyden, so dat de Keyserinne haer ten lesten Gode beval,
want de tijt dochte haer lange te wesen eer sy by den Keyser quam, om hem te
vertrecken alle dat Griane tot haer gheseyt hadde, twelc sy hem ooc terstont alles
verclaerden, sonder yet te vergeten, maer hy en nam daer geen acht op, haer van
daghe te dage bewijsende eenige nieuwe wreetheyt ende seyndende na de
Ambassadeurs van Hongarien om haer te spreecken, de welcke gecomen zijnde,
begonste hy haer te seggen: Mijn Heeren ick ben van meeninghe dat ghy voor dese
reyse wederom keert tot den Coninck mijnen broeder, want aengesien de moeyten
die my overcomen zijn, gelijc ghyluyden ooc wel hebt mogen verstaen, ick voor my
genomen hebbe, voor alsnu inde saecke van uwe Ambassade niet te besluyten, dan
sulcx sal moghen geschieden op een ander mael, als de saken sullen syn in beter
dispotie. De meyninghe vanden Keyser verstaen zijnde vande gesanten van Hongarien,
namen den selfsten dach van hem oorlof keerende weder tot haren Heere, aenden
wekken sy verantwoorden al tgene datse gehoort hadden, waerover hy seer qualick
te vreden was, so dat hy terstont Tarisius (die welcke noch qualick te passe was)
ontbode by hem te comen, dan hy beminde Griane so seer, dat hy hem voor die reyse
niet en conde onderdanict syn, maer so geringe hy syn gesontheyt wederom vercregen
hebbende, ghinck den Keyser bidden om vergiffenisse voor syn Dochter,
toeschrijvende geheelicken het ongelijc synen volcke, die onvoordachtelic alsulcken
gherucht ende ghetier hadden ghemaeckt, van Florendos ende haer, so dat dit de
oorsake was dat de Keyserinne met
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haer Vrouwen de vryicheyt vercregen om de Princesse des daechs te mogen gaen
vergeselschappen maer des nachts dede den Keyser haer besluyten, gelijc te voren,
sonder yemant by haer te laten als een oude Jofvrouwe Tolomestre genoemt, die
welcke hyse te verwaren gaf, haer bevelende op haer leven, dat sy haer in genen tijdt
alleene en soude laten.

Hoe Florendos aenquam op de Frontieren van Macedonien, alwaer hy seer grooten
wonderbaerlicken rouwe bedreef, om dat hy Griane niet en hadde moghen met nemen,
gelijck als syn voornemen geweest was.

Het viij. Capittel.
Florendos ende Frene ghecomen synde, daer henluyden haer ander volck verbeydende
was, reysden voorts in alle diligence (vreesende gevolcht te worden) so dat sy in
weynich dagen quamen op de Frontieren van Macedonien, ende om dat den Prince
dochte niet te connen leven sonder dicwils te hooren nieuwe tijdinghe van syn
alderliefste, nam voor hem te blijven in d'aldereerste stadt van synen lande, ende
aldaer te verbeyden synen Schiltknecht, die hy na Constantinopolen ghesonden hadde,
gelijc ghy gehoort hebt, die veel eer wederom tot synen Meester keerden, dan hy
gehoopt hadde, om het weynich verbeyden dat hy in des Keysers Hoff gedaen hadde,
want so geringe hy daer quam, verstonde hy hoe dat Griane gevangen ende Tarisius
noch inden leven was, het welcke Florendos verstaende, meynden te sterven van
ongeneuchte, soo om het quade tractement van syn vriendinne, als oock om gefailgeert
te hebben te dooden den gheenen door den doot vanden welcken hy wederom hoopten
te gewinnen syn verlies, ende van alle den dach en woude hy noch eten oft drincken,
maer sloot hem alleene in syn Camer, ende om so veel te bequamer te mogen doen
syn beclachte leyde hy hem opt bedde, maer Frene die hem niet veel uyt het gesicht
verlore (vreesende dat hy door mismoede hem selven tleven benemen soude) dede
so vele dat hy middelen vonde, om inde Camer te comen, dewijle hy syn clachte
doende was, seggende: Eylaci me vrouwe, moet ick so ongheluckich syn, dat ghy
om mijnent wille lijdt gevanckenisse ende torment, sonder het verdient te hebben,
wat voldoeninge sal u oyt mogen doen uwen Florendos, om te mogen beteren dit
ongelijc, deur het welcke ghy hem so sterc aen u verbindt, wanneer hebt ghy aen
hem verdient, alsoo ghetracteert te worden, om zijn oorsake? Voorwaer, indien u
verdriet hem conde voeghen met het mijne tot uwer ontlastinge, ic soude my achten
te zijne den aldergeluckichsten verdriet lijdende mensch, die oyt geweest is, maer
t'gaet al tegen mij-
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nen wille, t'gaet my al contrarie, de Doot selve vlucht van my, maer ic sweer by God
seyde hy, wtten bedde springende datse ickse teghen haren danck sal vast houden
ende Frene siende dat hy in onsinnicheyt begonste te geraken, ginck tot hem, hem
byde hant nemende, ende vragende wat dat hy hadde. Ic heb seyde hy, so groot lijden,
dat het my verdriet te leven, ghy hebt voor waer reden seyde Frene met hem spottende,
indient is om de gevanckenisse van Griane, en ist niet beter datse aldaer is, dan inde
macht van Tarisius? gemerct, dat hare gevanckenisse niet langhe en mach dueren,
maer indien sy ghehoudt ware, daer van en ware gheen eynde te verwachten, daerom
hebt goede hope, ende doet desen dach afveerdigen eenen anderen Schiltknecht, die
welcke in alle neersticheyt reyse na Thracien, om u nieuwe tijdinge te brengen wat
daer na geschiet sal mogen zijn, ende dat hy middel vinde, indient mogelijck is, om
Griane deur Cardin te doen verstaen, dat hy om die oorsake daer is. Desen raet vont
Florendos goet, soo dat hy op de selfste ure den last gaf een van zijne Edelluyden,
die welcke in grooter diligentie volbrocht het Ghebodt van synen meyster, want door
een goede Fortuyne quam hy aldaer op de selfste tijdt dat Griane voor haer genomen
hadde des volgenden daechs hare Vrouwen te spreecken van tgene haer geliefde,
ende hy en hiel niet op van soecken, tot der tijt toe dat hy Cardin gevonden hadde,
die hy vertelde alle t'ghene hem Florendos belast hadde, oock mede zijn groote
verdriet, twelck hem daghelicx quellende was, hem seer affectieuselicken biddende,
dat hem so veel geliefden te doen, dat Griane daer van de waerheyt quame te weten,
ooc mede dat hy daer was, om dicwils na hare saken te vernemen, ende die synen
meyster te laten weten. Cardin wesende versekert vande blijdtschap die de Princesse
ontfanghen soude door de nieuwe tijdinghe van Florendos ginck syn Suster vinden,
die hy verclaerden alle dat hy gehoort hadde, ende sy sulcx wel verstaen hebbende,
ginck het terstont Griane vertrecken, so dat de oude vrouwe diese in bewaernisse
hadde daer over quaet vermoeden creech, ende om dat sy Florendos van te voren
beminde, het vuyr albereets ontfengt was, maer alsnu ontstack, in sulcker cracht, so
dat sy wel vastelick in haer selven besloot, haer liever in stucken te laten houwen,
als oyt yemant anders voor haren Heer ende man te nemen als hem, ende dochte hem
te schrijven eenen brief, so om hem te vertroosten, als oock te geven goede hope,
maer en wiste niet hoesy sulcx wel soude te wege brengen, ghemerckt sy gheen Inct
noch Pappier en hadde, ende dat het verboden was, haer tselve te geuen, ymmers sy
praeten so schoon met Tolomestre, hare Wacht-vrouwe (veynsende te willen schrijven
een cleyn briefken aen haren Vader) so datse vercreech tgene sy begeerden, ende
haer op een plaetse alleen vertreckende, schreef eerst den Brief aen den Keyser, ende
daer nae aen Florendos byde welcke sy hem biddende was, hem so seer niet te willen
quellen, door dien dat de saken hem niet geheelicken en
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voechden nae syn fantasie, want met de hulpe van Godt, het eynde haer soude syn
also genoechelick als haer het beginsel moeyelick ende teghenspoedich viel en dat
sy haren doot wtgestelt hadde, t'selve was alleene geschiet, om hem syn leven te
bewaren. Deze twe brieven geschreven en toegesloten zijnde riepse de oude Vrouwe
tot haer, ende gaf haer den brief die aenden Keyser hielde haer biddende datse dien
hem geliefden te brengen, so dat sy daer door middel vercreech om te mogen spreken
na hare geliefte met Lerine, suster van Cardin haer bevelende te gaen vinden den
Schiltknecht van Florendos, op dat hy wederom keerden na syn meyster, met hem
nemende haren brief, t'welc hy also dede, comende in weynich dagen daer na ter
plaetse daer hy den Prince vont, die welcke ontfangende den brief van Griane, was
so blijde alst mogelick is, hem niet latende genoegen die hondert mael te lesen ende
te cussen in eenen dach, segghende: Och wel geluckigen brief, die geschreven is met
die hant vande excellenste Princesse die huydensdaechs op geheel aertrijc is voorwaer
ter liefde van haer sal ic u bewaren, ende in sulcker eeren houden, als het welcke
daer van my meerder blijtschap aen gecomen is, als ic oyt gehat hebbe.

Hoe den Keyser Tarisius belooft hem zyne dochter ten houwelick te geven, alwaert
ooc dattet tegens haren wille waer, ende hoese in de Craem quam van eenen Sone,
sonder dat het yemant gewaer worde als alleene de oude Vrouwe diese in haer
bewaernisse hadde.

Het ix. Capittel.
Als den Keyser ontfangen hadde den brief van zijn dochter, die hem Tolomestre
presentierden, ende hoe wel datse niet en hielde eenige sake die hem tot gramschappe
soude hebben behooren te verwecken wantse hem daer met ootmoedelic badt dat
hem geliefde barmherticheydt met haer te hebben, als onnoosel zijnde van tgene dat
men haer opgeleyt hadde, soo toonden hy hem nochtans toorniger te syn als hy
plachte, gevende de oude vrouwe tot een antwoort, segt Griane, dat ic haer ontbiede,
nademael sy de stouticheydt gebruyckt heeft, van my niet onderdanich te syn, dat
ickse sal doen kennen wat macht dat ick ouer haer hebbe, ende datse haer vry
versekere datse haer leefdaghe niet meer onder mijn ooghen comen en sal, indiense
aen Tarisius niet hijlicken en wil, dien ickse gegeven hebbe, twelck haer de oude
vrouwe vertelde, maer sy soude haer selven veel liever den doot aengedaen hebben,
waerom dat hoewel de verdrieticheyden haer van te vorens al vexerende waren, so
queldense haer nochtans alsdoen veel meer, niettemin dat en was niet te gelycken
byde droefheyt, ende bykans wanhope, die haer overquam,
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overmits datse haer bevrucht voelde, geen middel wetende om haer te verlossen datse
daer door niet onteert en worde, indien men sulcx gewaer worde, dan eenen eenigen
hoop hadde sy tot haer toevlucht, te weten datse met een so sware krancte bevangen
worde, so dat de Medecijnmeesters haer voor verloren achten meynende dat haer
leven niet langhe en soude dueren, twelck sy wel begeerden, uyt gront haers herten,
niettemin (nochtans tegens haren wille) vercreech wederomme ghesontheyt, ende
ten lesten bekennende dat de grootheydt van haren lichaem gaf openbaerlicke
getuygenisse van haer swangbaerheyt, soo en dorstse niet opstaen uyt den Bedde,
ende also bleefse eenen langen tijt, tot dat den termijn van haerder verlossinge
genaecten, ende op eenen tijt quam haer de Keyser (door het lanckwijlich quellen
ende bidden vande Keyserinne) besoecken, met hem brengende Tarisius, ende alsse
inden toorn gecomen waren, bevonden syse so mager ende mismaeckt, dat niet
tegenstaende, eenige versmadinghe ende veronweerdinghe, die den Keyser tot haer
mochte hebben, soo en conste hy hem nochtans niet onthouden van weenen, daer
van hy hem tbest mijden dat hy mochte, haer seggende, ghy hebt goet gevonden my
ongehoorsaem te zijn, in tgene dat uwe eere ende profijt is, ende sonder my te vresen
(ghelijck ghy wel getoont hebt) veel te stoutelicken geweygert hebt, den man die ic
u hebbe willen geven, maer ic sweere by mijn Croone, dat ic u sal toonen ende doen
gevoelen dat ghy my mishaecht hebt, want al wilt ghy oft niet, al eer ic van hier gae
so sal ic u overleveren aenden genen die ick u belooft hebbe, ende nemende haer
byde hant, roepende Tarisius, seyde tot hen: mijn sone op dat mijn woort warachtelic
ende onverbrekelic gehouden worde, so geve ic u Griane mijn Dochter, hier
teghenwoordich die ick u belooft hebbe, tracteert haer van nu voortaen als uwe
vrouwe ende bruydt, daer na gaf hy hem den sleutel vanden Toorn, seggende: hout
daer ick bevele u de wachte, doet daer met so ghijt verstaen sult. De Princesse dan
wel bemerckende datter haer nodig was gehoorsaem te syn den wille van haren Vader,
waeromme sy gheveynsde door groote voorsichticheydt hare ghedachten, ende bykans
smeltende in tranen seyde hem seer erbermelicken: eylaci myn Heere, ic en had noyt
gedacht, dat ghy alsulcke wreetheyt tegens my gebruycken sout, my bedwingende
te nemen eenen Man, geheelicken tegens mijnen wille, niet dat Tarisius mijnder niet
weerdig en was, dan wel veel meer, maer om dat ic achten dat het geslachte van de
maegschap tusschen ons genoechsaem is, om te onderhouden de vrientschap die ghy
hebt metten Coninck synen Vader, sonder met hem behoeven te maken eenige nieuwe
verbintenisse, ende dat meer is, de opvoedinghe die wy ende mijnen Broeder Caniam
tsamen gehat hebben van onse joncheyt af, heeft my so gemeynsaem ende Familiaer
met hem gemaeckt, dat het my onmoghelick dunct te zijn, hem oyt also te connen
respecteren als een deuchdelicker vrouwe schuldich is ha-
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ren man te doen, daeromme mijn Heere dunckt my (onder uwe correctie) dat ghy
my een weynich daer in behoort te verdraghen, hoe wel dat (gemerckt den staet daer
in ick ben) den dach der bruyloften soo gheringe niet ghehouden en sal worden, als
geschieden sal mijn wtvaert ende begraffenisse, ende doen begonse seer te schreyen,
dat den Keyser haer niet en wiste te antwoorden, maer met barmherticheyt beweegt
zijnde ginck van daer, latende Tarisius by haer blijven, die haer meynden te
overwinnen met schoone woorden, seggende: me vrouwe ic bidde u dat ghy u niet
en quelt met het ghene dat u den Keyser geseyt heeft, om mijnent wil, want ick niet
en begeere als tgene dat u ghelieft, begeerende veel liever alle mijn leven verdriet te
lijden, als een oorsake te syn van eenich quaet, dat u soude mogen overcomen,
hoopende dat ghy eens alsulcke bermherticheyt met my hebben sult (bekennende de
liefde die ic tot u draghe, ende het devoir daer ic my aen verbinde om u dienst te
doen) dat ghy my vrywillichlicken consenteren sult het welcke den Keyser beproeft
u te doen doen met ghewelt, wesende veel meer verstoort door de strafheydt die hy
tot noch toe met u gebruyct heeft, als door eenich dinc dat my oyt overcomen is,
ende op dat ghy geen fantasie en hebt dat sulcx geschiet sy door mijn toestookinge,
my zijnde in handen gestelt den sleutel van uwe gevanckenisse, ende de Wacht van
uwe persone, soo stelle ick d'een ende d'ander in uwe goede geliefte, ende dit
seggende, soo gaf hy haer den sleutel vanden toorn, ende sonder haer antwoort te
verbeyden, bewees hy haer groote eere ende reverentie, haer latende int geselschappe
van Tolomestre, alsoo bemoeyt ende haren geest getravailleert zijnde, datse daer
over in slape viel, doen dochte haer in eenen droom, datse sagh eenen Leeu, comende
tot haer ghelopen metten open keele om haer te verslinden, maer terstont worde sy
ghewaer eenen Ridder, hebbende een bloot sweert inde hant, tot de welcke sy hare
toevlucht nam hem biddende dat hy haer wilde beschermen van dit wreede beeste,
nochtans antwoorden haer den Ridder geheel straffelicken, ick en sal u niet
beschermen, maer mit dit sweert sal ick u t'hooft af slaen, ghy hebt also misdaen
Godt uwen Schepper, om dat ghy onghehoorsaem geweest zijt uwen Vader, dat ick
veel meerder oorsake hebbe u den hals af te slaen, dan u t'leven te bergen, meynt gy
tegens den wille van God te connen doen, laet u genoech syn de faute die ghy met
Florendos bedreven hebt (waer van dat nochtans comen sal een seer uytnemende
excellente vrucht) ende betert u van nu voortaen, oft versekert u, dat ghy sterven zult
den eewigen doot, sonder dat uwen oncuysschen minnaer middel sal hebben u daer
voor te beschermen. Van dit grouwelick dreygemente hadde Griane sulcke
verschrickinghe datse hem beloofden voortaen te doen tghene dat den Keyser haer
bevelen soude, sonder daer inne te faelgeren. Ende terstondt verdween den Ridder
metten Leeu als haer dochte, haer latende by een schoone Fonteyne, rontsom met
boomen beplant, ende met
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soo veele ende diversche bloemen, daer van den soeten ende welruyckenden reuck
haer also verblijden ende verheuchden, gelijck oft sy noyt eenich lijden oft verdriet
gheleden en hadde, waeromme sy ontwaeckte ghedachtich wesende desen droom,
ende verschrict zijnde, beval sy haer devotelicken onzen Heere, hem biddende
ootmoedelicken om vergiffenisse, protesterende van doen voortaen te sullen doen
den will vanden Keyser, hoe wel dat sy qualick vergeten conde haren Florendos, so
dat Tarisius (die haer twee oft drie dagen daer na quam visiteren) een beter gelaet
toonden ende meer reverentie bewees als sy voormaels plach te doen, ende alsse
tsamen coutende waren van verscheyden propoosten so seyde sy tot hem, voorwaer
mijn Heere Tarisius, ghy hebt gebruyckt een so eerlicke ende beleefde sake tot my
waert, also dat ick besloten hebbe geheel uwe te blijven, indien ghy vergetende de
ongehoorsaemheyt die ick u ende mijnen Vader betoont hebbe, my sulcx ghenen
ondanc weten en wilt in toecomende tijden. Of Tarisius alsdoen blijde was daer van
en derfmen niet twijvelen, ende albereets dochte hem de tijt lange te vallen, om byden
Keyser te comen, om hem sulcx te kennen te geven, in sulcker voegen, dat (om het
u int cort te vertrecken) na vele beloftenissen ende sweeringen die hy de Princesse
dede, haer niet alleene te tracteren als syn Huysvrouwe ende Bruydt maer als syn
vriendinne, Vrouwe ende Meystersse, hy hem voechden byden Keyser, de welcke
verstaen hebbende de veranderinge van syn dochter, seer wel daer met te vreden was,
haer beginnende wederom te toonen een goet ende beter gelaet, dan hy oyt gedaen
hadde, nochtans Tolomestre en liet haer niet comen wt haer gesichte, ende Griane
wetende den tijt te genaecken, dat sy soude moeten int licht brengen de vrucht die
in haer verborgen was, ende dattet onmogelijc was langer haer ongeluck voor haer
te connen verbergen, nadien van vele swaricheden, twijvelingen ende vreesen overleyt
ende bedocht hebbende, verclaerden haer ten lesten hoe alle hare saecken stonden.
Ende en waert niet geweest dat Tolomestre gevreest hadde haer te doen mishopen,
sy soude haer veel scherper ghestraft hebben alsse dede, ende oordeelende in haer
selfst veel beter te syn, so groote faute te bedecken, als openbaer te maecken tot het
leetwesen van so vele, ende tot niemants profijt, vertroosten ende verstercten haer
in alle manieren datse conde, haer verleenende alsulcken bystant, datse door de gratie
van onsen Heere Jesu Christo verlost worde van eenen schoonen Jongen Sone ghelijck
ghy hooren sult:
Inde negenste maent na dat Florendos wederom gekeert was in Macedonien, op
eenen manendach ontrent te 10 uren des avonts, begonste de Princesse te gevoelen
de benautheden der barender vrouwen, ende Tolomestre hadde soo wel in hare saken
voorsien, dat meer als ses weken van te voren, niemant als sy inde Camer van Griane
geslapen en hadde, die haer daeromme sonder vreese aenriep ende dede op-
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staen, doen begonste haer de pijne so seer te dringen, ende quam den arbeyt haer so
subytelicken aen, dat sy terstont daer na baerden eenen schoonen Jonghen sone, die
Tolomestre in haren schoot ontfienge, ende alsse hem in haren armen hiel, docht hy
haer seer schoone ende wel gefatzoeneert te syn, soo datse in haer herte een wonderlic
groot leetwesen ontfienge, overdenckende het perijckel daer hy in gestelt soude
moeten worden ia bykans aleer hy noch te dege geboren was, gemerckt dat de eere
van syn moeder niet en conde bewaert worden, als om den prijs van syn leven,
daeromme na datse hem in eenige doecxkens (van haer te voren daer toe bereyt)
gewonden hadde, sy hem brocht tot syn Moeder, seggende, op mijn geloove me
Vrouwe, my deyrt seer, datmen also moet verliesen dese schoone cleyne creatuere,
die ick geluckich soude achten, ende de moeder oock, indien onsen Heere niet mis
daen en ware geweest doen hy gegenereert worde, maer hy moet de penitentie dragen
vande sonde die hy niet gedaen en heeft, twelck een seer groot jammer ende schade
is. Eylaci antwoorden sy, wat wildy dat ic doe? Och oft God geliefden dat ick doot
ware ende hy wt het perijckel, hem kussende ende bykans vergaende in haer tranen,
seggende: Eylaci mijn kint, mijn cleyn soete Manneken, moet ic tegen de natuere
vande gherechte Moeders, soo wreet ende onbarmhertich zijn, dat ick toelaten sal u
te stellen inde wille ende gheliefte van een vreemde vrouwe, die (gelijct wel moghelic
is) niet wetende den Edelen staet ende conditie van u Vader ende Moeder, soo weynich
achte op u nemen oft sorge voor u draghen sal, dat ghy t'allen stonden sult syn in
perijckel des doots, doch indien ghy sterft, so sal u moeder wel haest volgen, ende
alsse dese claginge aldus doende was, so bemercten sy in zijn rechte zijde vant
aengesicht een cleyn swert teycken, in forme van een cruysken, twelc haer terstont
dede ghedencken aenden droom die haer gebeurt was, als haer den Ridder vertoonde,
die seyde dat haer vruchte soude comen tot groote perfectie, waerom sy van hem een
beteren hoop bestonde te crijgen, alsse te voren hadde, ende sy hinck hem aenden
hals een cleyn goudt cruysken met costelicke Gesteenten verciert, ende van grooter
deuchden, ende den meesten tijt des nachts gepasseert zijnde, Tolomestre vreesende
datmen haer soude mogen overcomen, seyde tot haer, Me vrouwe tis tijt om te
volbrengen het welcke wy begonnen hebben, ende ick bid u en wilt niet meer besich
zijn met desen kinde, maer wiltet my gheven, op dat ick het Cardin brengen mach
ghelijck wy bedocht hebben. Ende de bedruckte ende droevige Moeder overdenckende
dattet also geschieden moeste so kusten sy noch eens het arme kindeken, voor den
lesten adieu, ende met overvloedich suchten ende kermen, leverden sy hem in handen
van Tolomestre, die daer met terstont ginc vinden Cardin, den welcken sy hem gaf,
ende hy sonder vertoeven ginck te peerde ende sonder te weten waer ofte wat wech
hy nam, reet tot inden dageraet over bergh ende dal, also de fortuyne hem
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geleyde, ende gelooft vryelick dat hy hem seer besich vonde met synen last, want
hy vreesden dat te gheven aen eenige Dorpvrouwe waer door de sake vande Princesse
ontdect soude hebben mogen worden, want het geruchte was genoechsaem gemeyn
door tgeheel Keyserrijck, hoe dat sy om de liefde van Florendos gevangen hadde
geweest, ten lesten die claerheydt int Oosten beginnende sich te vertonen, ende hy
hem vindende, op een hoogen berch die bedeckt was so met Palm als Olijfboomen,
tradt vanden peerde ende maecten een cleyn Beddeken van Gras, op het welck hy
het kint leyde, hopende dat aldaer haest yemant voorby soude passeren, dieder
bermherticheyt met hebben soude, ende hy het bevelende inde bewaernisse van onsen
Heere, nam synen wegh wederom na de Stadt, daer hy ontrent middach quam.

Hoe Gerrat voorby passeerden ter plaetse daer Cardin het kint gelaten hadde, het
welcke hy vont, ende met hem voerden om te doen opvoeden.

Het x. Capittel.
Den Berch daer Cardin den jongen sone van Griane gelaten hadde was ontrent een
dach reysens van Constantinopelen ende men noemden die gemeynlick den
Olijvenberch, alwaer hem onderhielde eenen arbeyder, rijc ende machtich, soo in
Beesten als Palmen, Olyven, Dattelen ende ander vruchtdragende Bomen, de welcke
al hoe wel hy een Lantman was nochtans seer neerstich ende voorsichtich in zijn
saken, ende synen naem was Gerrat, wiens Vrouwe op den selfsten dach verlost was
van eenen Jonghen Sone, maer was doot op de Werelt gecomen, waeromme desen
goeden man seer verdrietich zijnde ghinck spatseren langhs desen berch, geheel
droevich ende melancolyich om dat hy niet meer en hadde als een eenige Dochter,
vanden ouderdom van drie Jaren, ende als hy quam ontrent den boom, waer by dat
Cardin geleydt hadde den Jonge Prince, so hoorden hy hem schreyen, waerover hy
hem verwonderde wat dat mochte syn, ginc allenskens naerder, so dat hy ten lesten
eenen vont die hem een gelaet toonden als die gene die noch geen borsten na zijn
geboorte gesoken en hadde, ende hy nam hem soetelicken in synen armen, ende
siende dat hy soo schoon was ende wel geformiert, achten dat hem onser God desen
ghesonden hadde, in recompensie van synen anderen dootbaren sone, ende comende
by syn Vrouwe Marcelli ghenoemt, seyde tot haer, mijn vriendinne siet, wat wy
wederomme vercregen hebben, ghy hebt huyden eenen dooden soon gebaert, ende
Godt heeft ons eenen anderen levendigen gegeven, die ick u brenge ende hy vertelde
haer hoe hy hem hadde vinden leggen
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onder eenen Palmboom, ende daerom bid ic u seyde hy, dat gy hem op wilt voeden,
want het is de schoonste Creatuere diemen oyt met oogen aensach. De goede vrouwe
nam het kint, ende hem ontwindende, sach de costelicke doecken daert inne gewonden
was, ooc het cruysken dat hy aenden hals hadde hangen, doen dochtse wel dat hy
van goeden huyse was, waeromme datse alsulcke deyrnisse met hem hadde, so datse
begonste te seggen, ick geloove mijn sone, dat de moeder die u gedragen heeft, een
groot leetwesen hadde alsse u also heeft moeten laten, maer nademael dat Godt u in
mijnen handen gestuert heeft, so sal ick u opvoeden als mijn eygen kint, hetwelck
sy ooc also dede, ende dat met sulcken liefde ende affectie, dat vele voor waerachtich
hielden dat het Gerarts eygen kint was, die alle syn Gebueren nooden te comen op
den Doope vanden selven Kinde, t'welc door advijs van haerluyden allen genoemt
wort Palmerijn, om dat het onder eenen Palmboom gevonden was, ende het kint wies
op in sulcker maniere, datment geoordeelt soude hebben ses jaren out te syn doent
noch maer den tijt van drie Jaren hadde, op welcken tijt Marcelle bevrucht worden
met noch eenen anderen sone, dien sy dede noemen Colmelie, die van Palmerijn
daerna bemint worden als syn eygen broeder ende metgesel, gelijc u hierna somtijts
verclaert sal worden, maer nu sullen wy hier af een wyl tijts swijgen om te vervolgen
onse Historie, op dat ghy meucht verstaen hoe haer Griane gouvernierden na datse
wt den kinderbedde opghestaen was, soo is te weten dat Griane Cardins wedercompste
vernomen hebbende, hem dede ontbieden omte vragen hoe hijt met het kint ghemaeckt
hadde, t'welck hy haer niet en wilde verswijgen maer seyde haer de waerheyt, waerom
de ellendighe Princesse sulcken verdriet aenquam, dat het weynich scheelden, oft sy
soude daer over doot gebleven hebben, niettemin, ten lesten bedenckende die gratie
die haer onsen Heere verleent hadde, als haer bewaert hebbende voor schandalisatie
ende oneere, leerdense daer na beter dissimuleren ende geveynsen haer verdriet dan
te voren, ende begonste haer blijder te gelaten, ende gesont ende wel te pas te worden,
waerinne de Keyserinne seer groote genoechte nam, hopende te volbrengen tgene
haer voornemen was, ten dienst van haren neve Tarisius. Ende om dese oorsake sy
met hare voorseyde dochter wesende op een tijt alleen, seyde tot haer: Mijn vriendinne
en wildy niet volbrengen daer den Keyser ende ick u so dicwils om gequelt hebben?
ick bid u dat ghy sulcx niet meer en wilt weygheren, oft anders suldy syne Majet.
also doen vergrammen tegen u, dat het namaels u berouwen sal. Als Griane dese
woorden van haer Moeder verstonde, ende wel wetende datse moeste, sy woude oft
niet, so antwoordense haer me Vrouwe, ghy vint goet ende wilt hebben tegens mijnen
danck, dat ick Tarisius tot eenen man neme. Ick salt dat doen, nadien dat het anders
niet syn en mach, maer ick versekere u, dat van nu voortaen genen dag mijns levens
passeren en sal of het sal my leet syn,
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ende indien my daer ouer eenigh ongeluck gebeurt, ende u eenige quellinge ende
verdriet, so en wilt u daerom aen niemant beclagen als aen u selfst, die daer van
d'oorsaecke zijt, nochtans wat claginghen ende vermaninghen dat haer Griane dede,
so conde sy haer niet veranderen van opinie, ende sonder te bedencken het ongelijck
daermede sy haer Dochter tempteerden, ginck den selven dach den Keyser bidden,
(nademael syne Dochter haer nu wederom vonde in goede dispotie) dat hy woude
volbrengen tgene men aengeheven hadde tussen haer ende zijn Neve, waer inne hy
alsoo geringe ende promptelicken accordierden, in sulcker manieren dat ten eynde
vande weke sy ende Tarisius aen malcanderen gehylickt waren, tot groot leetwesen
vande Princesse, so dat de coleur van haer bleecke visagie genoechsaem betuychden,
want als een yegelijck op de Bruyloft besich was om vreucht te hanteren ende goede
chier te maecken, so met malcanderen lustich te eten ende te drincken, als ooc met
danssen, singen ende springhen, begonste die droevighe Griane te dencken op haren
Florendos haer achtende de alderonsalichste ende ongeluckichste vanden gheheelen
Aertbodem, seggende in haer selfst: Eylaci mijn vrient wat sult ghy peynsen als ghy
verstaen sult dese nieumaren ende ic sulcken ongetrouwicheyt bedrijvende, wat sal
my tegens u mogen excuseren? Voorwaer ic heb wel reden om my voortaen te mogen
vinden ende te voegen inde presentie vande gene die haer minnaers getrou zijn, oft
die eenige professie maken van volstandige vrientschap, want noyt vrouwe en bedreef
sulcke verraderie ende ongetrouwicheyt. Och wat is tgene dat ic doen, ende nochtans
teghens mijnen danck ende wille, gelijck sekerhjck betuygen sal myn droevighe hert
dat u is ende toebehoort so lange alst macht sal hebben te leven in dit erbarmelic
lichaem het welc Tarisius gestolen heeft om u daer van te Frusteren. Maer hoewel
datse alle den dach ghequelt was met sulcke gedachten, soo en had nochtans sulcx
niet te beduyden met die ghene die haer aenstonden den toecomenden nacht als
Tarisius wesende met haer alleene vertrocken woude beginnen te nemen de possessie
so lange van hem nagejaecht, waer tegens sy dede alsulcke aspre ende resistentie dat
hy gantsch niet ontwaer en worde van eenige voorgaende belegeringe ofte geschoten
bressen, maer meynden (gelijck huydensdaechs meer als te veel gheschiet) dat hy
de eerste was die t'Casteel bevochten hadde, in sulcker voeghen dat hy des anderen
daechs smorgens also blijde ende wel te vreden opstonde, als hy syne Bruydt droevich
ende gequelt in haer bedde liet. Wesende dan den Triumph ende Feest vande bruylofte
volbracht, begeerden Griane met geheelder herten te vertrecken uyt het Hof des
Keysers haren Vaders, so om te schouwen de oecasien van meer te horen de
doleancien ende clachten van Florendos, als oock om de rigeur ende strafheyt die
haer aldaer bewesen hadde geweest, waeromme datse Tarisius soo neerstelicken badt
te verreysen, dat hyse in weynich dagen daerna met
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nam in Hongarien, maer voor haer vertrec ten tijde alsse soo van d'een als d'ander
oorlof nam begonste de Keyserinne deyrlicken te schreyen, twelck Griane siende
seyde tot haer: Mijn moeder hoe toont ghy nu sulcke droefheydt om de verreysinge
van uwe dochter, die ghy so wreet toe geweest zijt, datse alleen door uwen middel
gebannen wort uyt u presentie, ende uyt u Lant? waerom schreyt gy dan? nadien dat
het u belieft heeft haer ongeluckich te maken, ende onweerdich te syn den naem der
deuchdelicheyt, so lange alsse sal leven? Ic bidde Godt dat hy u sulcx wil vergheven,
ende dat die eerste nieumaren die u van my gebootschapt werden u versekeren sullen
van mijnen doot, dit geseyt hebbende gincse te peerde, sonder te toonen eenich gelaet
den Keyser van ongeerne van daer te scheyden, ende wel geaccompaigneert zijnde
reysdense so langhe tot datse quam in Hongarien met Tarisius, die liefde van den
welcken hen van doen voortaen van dach te dag vermeerderden in sulcker manieren,
dat hy hem achten te syn den aldergeluckichsten Prince van geheel Europa, want de
Princesse wiste hem seer wel te behagen ende te obedieren in alle tgene daer hy
playsier in nam, ende weynich tijdts daerna storf den ouden Coninck, so dat Tarisius
in de Possessie des Coninckrijcx van Hongarien gestelt worde. Ende Griane hijlickten
Lerine ende Cardin haren Broeder, die sy (als ooc alle de gene die met haer van
Constantinopolen gecomen waren) met groote goederen ende rijcdommen begaefden,
ende sonderlinghe Tolomestre, aen de welcke sy dickwils te kennen gaf die
alderbinnenste ende secreetste gedachten haers herten, leydende alsulcken
volstandigen ende Godvruchtigen leven, dat een yegelick hem daer af verwonderde,
waer toe haer verwecten de knaginge haerder conscientien, over tverlies van haren
Sone, twelck hem ordinaerlick vertoonden voor die oogen haerder gedachten, also
datse God dienden nacht ende dach, om te vercrijgen remissie ende vergevinge van
hare misdaet.

Hoe Florendos vernam vanden Ridder die wederom tot hem keerden van
Constentinopolen, hoe dat Griane ende Tarisius tsamen gehylict waren, waerom hy
meynden te steruen van droeffenisse ende verdriet.

Het xj. Capittel.
Florendos verbeyden so lange op de Limiten van Constantinopelen ende Macedonien,
tot dat hy nieumaren vercreech door eene van syn Edelluyden, hoe dat Griane wt de
gevanckenisse was, waer over hy hem grootelicx verblijden, hopende te verduysteren
de faute by hem ghedaen, in haer niet met genomen te hebben, so dat hy terstont
afveerdichen Lyomenus om tot haer te reysen met eenen seer ge-
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affectioneerden brief, door den welcken hy haer ootmoedelicken badt, hem te willen
laten weten ofter eenige ordeninghe was haer te moghen comen visiteren, sulcx
wetende soude hy hem terstont op wech voegen, so secreetelicken ende met soo
goede ordeninge, dat aleerse den Keyser conde achterhalen (indiense ontdect worden)
sy ghearriveert souden syn int Lant van Macedonien, maer dese blijschap duerden
niet langhe, want Lyomenus en was so haest niet gecomen te Constantinopelen, oft
hy verstonde terstont hoe dat Griane gehijlict was, ooc hoe dat het houwelick tusschen
Tarisius ende haer alrede volbrocht ware, waer door hy seer qualic te vreden synde,
keerden stracx wederom sonder de brieven te verhantreycken, ofte aen yemant te
spreken, ende comende ter plaetse daer hem den Prince met groote devotie verbeyden,
ende veradverteert wesende van syne wedercompste, dede hem bevelen dat hy hem
alleene soude comen spreken in syn Camer, ende als hy inquam merckten Florendos
aen syn contenantie wel, dat syn gesichte betoonden eenige droefheyt des herten,
waer over hy ten eersten mael vraechden oft Griane sieck was, ende hoet met haer
stonde? Mijn Heere antwoorden hy oft Godt woude dat sy voor thien Jaren gestorven
waer, want ick vreese dat sy u van nu voortaen causieren sal eenige wanhope, die
welcke schade soude doen uwe persone, indien ghy u niet en wapent met eene
singuliere volstandicheyt. Hoe dat? seyde Florendos, wat is haer dan ghebeurt?
Voorwaer mijn Heere antwoorden hy t'alderquaetste datmen voor u soude hebben
mogen bedencken, Tarisius heeft haer getrout, ende den Keyser heeft haer tegen
haren danck doen volbrengen het houwelick. Lyomenus en hadde nauwelicx dese
woorden uytgesproken, oft Florendos seech neder ter aerden, ende vallende riep hy
met luyder stemmen seer deyrlic: Eylaci mijn Godt hebt ten minsten barmherticheyt
met mijn siele, naedien dat het lichaem alle syn leven lanck soo ongeluckich geweest
is, ende dit geseyt hebbende verlieten hem alle de crachten zijns levens, ende alle
syn natuerlicke macht maeckten plaetse dit accident des tegenspoets, so dat hy niet
meer en aessemden noch sprac noch hem beweechden maer veel meerder apparentie
des doots als des levens was vertoonende, so dat den Ridder vermeynden synen doot
daer present te zijn, ende liep seer haestelick roepen Frene, den welcken dit ongeluc
verstaen hebbende, dede syn beste om door eenige middelen daerinne te mogen
remedieren, maer wat hy seyde oft dede, so en conde hy nochtans in hem de sprake
niet weer verwecken, geduerende den tijt van vierentwintich uren, niet tegenstaende
dat hy hem gaf alle de vertroostingen die hy bedencken conde, so dat hy dede halen
eenen ouden Heremijdt, die een seer grooten vrient was van Florendos den welcken
gecomen zijnde, ende siende de extremiteyt ende den noot vanden armen quelende
minnaer, badt God devotelicken dat hy woude deyrnisse met hem hebben, ende daer
na gebiedende datmen hem applicierden eenige cruyden waer-
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van hy de crachten kennende was, door de welcke in den Prince een weynich tijts
daer na wederom verweckt worden alle zijne levendighe geesten, soo dat hy begonde
de oogen open te doen, ende siende den Heremijt voor zijn Bedde, seyde tot hen met
een seer swacke stemme geheel sachtelicken: Mijn Vader bit onse Heere voor my,
want ick voele mijn eynde te genaken, want ic ben so miserabel dat de eenige wanhope
alleene voedende is mijn ziele, die niet en wil lijden dat mijn sterffelick lichaem
eenich ander voetsel gebruyckt, om dat ick absent ben vande gene wiens presentie
my alleene voedende was. Och indien men eenige hope heeft van ten lesten volcomen
besitter te worden van de beminde saecke so versacht de gedachtenisse van deze
hope ons wreede pijne, maer nadien datmen hem vervreemt siet ende geabsenteert
van alle hope onser sielen, so en heeftmen anders niet te verwachten als droefheyt,
miserie ende desperatie. O Godtlicken Orpheus het is u wel bekent, ghy die niet
afghekeert en conde worde door den wreeden grouwel der Hellen, noch door de
furieuse blaffingen vanden wreeden Hont Cerberus, noch door het wreet aenghesicht
vanden Helschen God Pluto, van inde Helle te dalen, om aldaer wederom te mogen
sien uwe beminde Bruyt, alsoo seer was hare absentie uwe siele bedroevende ende
quellende, Eylaci om miserabel te syn ick geboren ben, ende mijn eynde gelijck
wesende mijn leven, en sal ooc in geen ander maniere mogen geschien, want hy en
can niet geluckelicken sterven die door droefheyt vergaet, ouermits dit accident alle
dinck miserabel maeckt. Coemt daerom o Doot ende snijt af met mijn erbarmelic
leven de dootlicke pijne die mijn siele tormenteert. Doen worde hy getransporteert
door furie gelijc in voortijden Corebe d'onsinnige gewont worde door de stralen der
eerlicke oogen van Cassandre, oft als Orestes was, hebbende vermoort zijn Moeder,
hoe wel datse hadde doen sterven Agamemnon synen Vader, ende Florendos was
also verdwaelt inden Doolhof van zijne droefheyden dat hy geheel furieus ende
desperaet roepende: O Griane ic gae op-offeren mijn bloet in presentie van uwe
ombre, ende woude alsoo hemselven doorsteken, ende wttrecken syn eygen bloet
met syn selfs sweert, om dat hy gheen ruste van syne tribulatie en verbeyden als int
graff, twelck hy oock also gedaen soude hebben, en hadde sulcx den ouden man ende
Frene niet belet, de welcke hem bedwongen van te versachten syne raserye, maer
niet zijne droevicheydt ende quelinge, want die geen eynde en conde nemen, als int
eynde van syn leven, den ouden Heremijt tot hem segghende, hoe mijn Heere? soudy
wel soo lichtveerdich van gheeste syn ende u selfst doen verliesen siel ende lichaem
om een soo geringe sake? hebdy so lange geleeft sonder te bekennen de
onstantafticheydt der vrouwen, die ghy nu meucht ondervinden in Griane, en weet
ghy niet dat sy veel onderdaniger syn alle hare passie ende begheerlicheyden als de
vlagge van een Schip alle winden? En verstaet ghy niet wel dat tgene sy u voorstellen
on-
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wederroepelic te volbrengen, in een oogenblic daer nae heur daer van ontraden? Mijn
sone ghelooft mijnen raet, ende om Godt te behagen of wilt so groote genoechte
ontfangen in te vergeten dese ydelheyt ende sotternye, als ghy moeyten gehadt hebt
om u die inde gedachten te prenten. Ay mijn Vader antwoorden Florendos en wilt
nummermeer also spreken, want ick ben versekert dat indien ghy terechte wiste alle
tverloop vande sake ghy niet spreken en soudt tot soo grooten achterdeel van Me
Vrouwe Griane, aenghesien datse mijn is, ende niet Tarisius, aenden welckense den
Keyser ghehijlickt heeft met ghewelt, oock en sal my noyt verweeten worden dat ick
haer ghebroocken hebbe mijne belofte, want so lange als ic sal leven en sal niemant
anders haer mogen segghen te syn vrouwe van Florendos, sone van den Coninck van
Macedonien, want ten waer my gheen pijne, en hadde ick van haer geen gratie
genoten, ofte en wiste ick haren goeden wille niet, maer tis de ghewoonte die my
noch boven al is quellende. Den goeden man gewaer wordende dat Florendos in
gramschap begonste te ontsteken, ende overmits men nemmermeer eenen Prince tot
toornicheyt en behoort te verwecken, en woude hy tegen hem niet langer contesteren,
maer vreesende hem te seere te bewegen, antwoorden hem seer soetelick, ick ben
wel van u meyninghe mijn Heere, ende mogelick dat den goeden God daer inne oock
sal consenteren, maer also te mis hoopen, ende den doot voor synen lesten toevlucht
te nemen dat en is niet wel ghedaen, daerom besluijt vastelick van u voortaen
volstandiger te vertoonen, ende Godt den Heer van alles te loven dese ende veel
andere vermaningen wiste hem den ouden man te doen dat hoewel Florendos
gheresolveert was om vorder niet meer te eten of te drincken, maer te sterven, hy
hem nochtans in de vijfthien dagen die hy by hem bleef dede veranderen van opinie
niet dat hy hem vermaecten oft eenige gheneuchte nam also hy gewoon was maer
leyden een alsulck leven dat hy de doot schande aen dede in wreetheyt, ende
passeerden bycans alle zijn leven in droefheyt ende melancolye, importunerende de
Hemelen met syn erbarmelick lamenteringe, volherdende daer in also dat het niet en
stonde inde machte vanden Coninck synen Vader, hem te moghen doen hijlicken
aen yemant als aende gene die hy van dagh te dagh ende hoe langher hoe meer
beweende ende beclaegden.

Hoe Florendos Prince van Macedonien Pelgrims cleederen aen dede, ende den
Coninck Tarisius ombrocht.

Het lxxxix. Capittel.
U sal seer wel indachtich zijn, dat Florendos Prince van Macedonien (om dat hem
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sijn Alderliefste Griane de moeder van Palmerin by Tarisius den Coninc van
Hongarien ontnomen was) geduerichlicken leefden in een groot melancolie, die hy
over twintich Jaren met een droevige patientie verdragen hadde, dan nu alsoo
vermeerderden dat hem die hoe langer hoe onlijdelicker dochte te worden, overmits
hem de Heeren ende Princen van Macedonien dagelicx quelden, ende met een grooten
yver vorderden, om hem in den echten staet te begeven, op datse een wettelick
erfgenaem in heur Conincrijck mochten doen succederen, twelck sy so lange ende
met so grooten yver aen hem versochten, dat hy ten lesten bedwonghen wert te
accorderen heur versoec te sullen volbrengen binnen een jaer. Int welcke hy seyde
eenige devote reyse te willen aennemen. Maer zijn meyninge en strecte tot geen
Pelgrimagie, dan verhoopte daerentusschen te gaen visenteren zijn beminde Griane,
sonder tvoorweten ende consent vande welcke hy geensins en soude hebben willen
hylicken. Waerom hy zijn Princen ende Heeren eenen tijt lanck inde bewaernisse
Gods beval, ende reysde int geselschap van Frene, den vader van Ptolomeus, sonder
yemants meer (in Pelgrims cleederen, op twee peertkens van cleynder weerden, ende
sonder eenich ander gheweer als twee corte daggen) seer neerstich voort, tot datse
binnen Bude quamen, alwaer de Coninginne van Ungarien doenmaels heur Hof hielt.
Ende gaende des anderen daechs smorgens na heure aencomste inde groote kerc,
vondense aldaer de Coninginne Griane, die den volghende dach met heuren Coninck
Tarisius nae Constantinopolen meynde te vertrecken. Waeromme sy als nu eerst
devotich Mis wilde hooren, waer toe Florendos heuren Capellaen sach veerdich zijn
om te bestaen te singen. Deshalven hy een H. devotie geveynsde, ende voechde hem
dicht by't Altaer, alwaer hy de excellente schoonheydt van zijn beminde Griane (die
hy in meer als xx. jaren niet ghesien en hadde) soo neerstich contempleerde, dat hy
ghedachtich worde de gracien die hy wel eer van heur genooten hadde, maer swaerlic
suchtende, seyde hy in hem selfs: Eylacy daer is al nu een ander van gauderende,
die my alle de middelen benomen heeft, om van heur te mogen versoecken eenich
amoreus faveur, twelcke eenen vloet van droefheden dede vallen op zijn bedruckte
hert, dat daerom also gequelt worde, dattet de andre deelen des lichaems zijne crachten
niet langer en conde mede deelen, maer liet den armen Florendos geheel uyt zijn
selven ter aerden neder vallen, niet verre vande Coninginne, die haer Cameniere
Ptolomestre (welcke haer inden toorn binnen Constantinopolen bewaert hadde) beval
den Pelgrim op te helpen beuren, maer al eer sy daer by quam, hadde hem Frene
alwederom op geholpen, des niettemin, vraechde sy heur waer van dat sulcke haestighe
sieckte procedeerde. Mevrouwe antwoorde Frene, in dese frischeyt vande kercke
heeft hem t'herte begheven, om dat wy van Jerusalem comen, ende niet ghewoon en
zijn ghelijcke coelte te verdraghen, maer op den wech altijdts een groote hette
gheleden
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hebben. Mijn vrienden seyde Ptolomestre gaet nae t'Hof vande Coninginne, ende
vraecht na t'courael, alwaer sy elcken dach hare aelmissen doen uyt deelen, daer
suldy mogen versien worden met eenige specerien om hem te conforteren, indien
hem wederom ghelijcke flauwicheydt overquame. Van welcke goede radinghe sy
Ptolomestre Godts gratie tot haren loone wenschten, ende gingen nae de eyndinge
van haer ghebedt tot int courael, alwaer seer geringe daernae oock in quam de
Coninginne, ende sach door een tralie de aelmissen uyt deylen aen alle de arme
passanten: Int midden vande welcke recht onder de tralie gheseten was den bedruckten
Florendos, die zijn woorden tot Griane voechde, ende seyde: Och Alder-excellentste
Coninginne, wilt doch onder soo vele charitaten een cleyne bermherticheyt bewijsen
aen den aldermiserabelsten Pelgrim der gheheelder werelt. Aen welcke woorden
Griane hem kennende werdt, ende haer daer over alsoo verschrickte, datse haer uyt
het venster moeste voegen, ende op een stoel gaen sitten by Ptolomestre, die haer de
oorsaecke vraechde van haere haeste veranderinge. Och mijn vriendinne antwoorde
sy, den Pelgrim die inde kerck beswijmde, is den Prince Florendos, indien hem mijn
Heere den Coninck kennende wert, so en sal hem niemant vander doot mogen
verlossen. Daerom bid ic u hem te willen gaen seggen, dat hy terstont van hier
vertrecke, daer hy doch gheen profijt doen en can, want mijn devoir, eere ende
conscientie my verbieden hem als nu eenich faveur van liefde te betoonen, het welck
Ptolomestre terstont ginc over dragen aen den swaerlic suchtende Florendos,
denwelcken haer al weenende antwoorde: Och edel Ptolomestre, doet my doch door
bermherticheyt de gratie, van Me-vrouwe Griane van mijnent weghen te bidden, om
voort eynde van mijn leven, in recompensie van soo vele pijnen ende moeyten, als
ick soo langhen tijdt om harent wille gheleden hebbe, te moghen ghenieten de genade
van haer twee ofte drie woorden te spreecken. Ende hielt hier met soo droevighen
ghelaet, dat Ptolomestre met bermherticheydt beweecht wordende, de Coninginne
ginc raden den Prince dese courtosie niet te weygheren, segghende hem te connen
hooren onder t'dexel van yet te verstaen vande wonderlickheden van Palestijnen,
ende vande Reliquien der heylige stadt. Daer op de Coninginne antwoorde grootelicx
te vreesen, dat het yemant int quade soude moghen nemen, doch datse niettemin zijn
versoec consenteerde. Waerom Ptolomestre de twee Pelgrims voorts op de camer
dede comen, alwaer Florendos stracx voor de Coninginne op de knien viel, seggende:
Och Alderliefste Griane, siet hier uwen Florendos, die tot noch toe ghetrouwelijcken
bewaert heeft, de gelofte die ick u binnen Constantinopolen dede, die ick ooc in
eenigher manieren niet en sal valschen, soo verre u niet en ghelieft my te consenteren
(door d'importuniteyt van mijne Princen, ende tot de gheringhe eyndinghe van mijn
leven) een andere vrouwe te trouwen. Ende als hy noch voorts wilde

G.A. Bredero, Griane

313
vervolgen, so quam den Coninck met een Pagie alleene door ongeluc inde camer,
ende siende de twee Pelgrims, creech hy een quade suspitie ende seyde: Wat beduyt
dit Mevrouwe, dat ghy te deser uren in soo weynich geselschaps tot u hebt doen
comen dese twee vreemdelingen. Ende hier met Florendos by den arm nemende,
sach hy hem so neerstich onder oogen, dat hy dien kennende wert: Waer-omme hy
haestelick sonder eenich woort te spreken, zijnen poingaert uyt tooch, meynende
hem daer mede doort hert te steken, maer Florendos quam hem te voren, ende gaf
hem met zijn corte dagge, die hy secretelic onder zijne cleederen droech, so diepen
steec inde lochter borste, dat hy doodt ter aerden voor zijne voeten neder viel,
seggende: Tarisius betaelt nu t'gene ghy my over twintich jaren schuldich waert.
Welc deerlic spectakel de Coninginne soo haest niet gesien en hadde, oft sy viel aen
de voeten van haren man, in presentie van haren Minnaer, so stijf beswijmt als een
steenrotze, ende de Pagie liep zijn beste de trappen af, roepende met luyder stemme:
Moort, moort, alarme Heer Ridders, alarme Heer Ridders, eenen verradelicken
Pelgrim vermoort den Coninck in der Coninghinne camer. Welcke woorden Cardin
(die het kint Palmerin in den berch gedragen hadde) t'aldereerst hoorde, ende liep
haestelick met zijn blanc Rappier na de camer van de Coninginne, alwaer hy Florendos
inde deure vondt staen, in meyninge van hem met zijn dagghe voor zijnen doot (die
hy doch op staende voet verwachte) so wel weerden, dat men hem gene
cleynmoedicheyt en soude connen beschuldigen, maer siende Cardin, wert hy hem
terstont kennende, ende seyde: Mijn vrient Cardin. Jesus mijn Heer Florendos
antwoorde Cardin, wat is dit? Ende gevende hem zijn geweer, seyde hy: Neemt dit
Rappier, ende defendeert u so lange als ghy meucht, terwijle ic haestelic nae uwen
grooten vrient den Prince van Pere loop. Ende hier met liep hy terstont na t'logijs
vande Prince, t'welck mede int hof was, niet verre van daer, nochtans quam hy hem
(overmits hy t'gherucht mede ghehoort hadde) tusschen weghen al ghewapent tegen
met een groot deel van zijne Dienaren ende Ridderen. Ende van Frene verstaen
hebbende, datmen zijnen grooten vriendt Florendos aldaer wilde doot slaen, liep so
veel te neerstiger, tot dat hy quam op de trappen, alwaer alreets ses van Tarisius
ridderen dootlijck gewont voor Florendos voeten lagen. Maer den Prince steldet
zijnder aencomste de Ongeren in stillicheyt, haer voor houdende datmen niet also
en behoorde voort te varen, maer veeleer deur middelen van justitie de misdaet te
straffen. Ende doende zijn reden tot den Prince van Macedonien, seyde hy: Heer
Florendos, ick sweer u op mijn geloove, dat ic trecht van u ende de Coninginne na
alle reden bewaren sal, daerom geeft u in mijnen handen gevanghen. In uwen handen
(seer edel Prince van Pere) geef ic my over antwoorde Florendos, om dat ick uwe
deucht alsoo groot achte, dat die niet en connen toelaten, yemant hem selven in uwe
bescherminghe over-
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ghegeven hebbende, eenich ongeluck aengedaen te worden. Maer nauwelicx en hadde
hy dese woorden ghesproken, oft daer quamen ooc in een groote furie geloopen de
twee neven vanden Coninc, die met eenen toornigen moet tot den Hertoch van Pere
seyden, dat de Coninginne met de twee pelgrims op staende voet behoorden gedoot
te werden. Hoe seyde den Hertoch expedeert ghy de luyden so corten recht: Ic sweer
u dat dese saecke aldus niet en sal toegaen, overmits de Coninginne geen persoon
en is om also te tracteren, dan om dat de andere gelijcke wel wilden voort varen,
sloeghen veele Griecken ende Ungaren de handen aent gheweer, brengende vele so
van d'eene als d'ander om den hals, ende souden den anderen oock geheel vernielt
hebben, en hadden haer niet overcomen eenighe Edelluyden, die de Coninginne goedt
faveur toe droegen, de welcke den twist stilden, ende deden teghens den danck van
des Conincx Neven besluyten, dat de Coninginne met de twee Pelgrims souden
bevolen worden in de bewaernisse vanden Hertoch om heur te brenghen by den
Keyser Remiclus, op dat sijne Majesteyt daer over alsulcke justitie dede, als hy nae
reden bevinden soude behoorlick te wesen. Waerom den Hertoch de doode lichamen
wech deden dragen, vreesende ofter eenigen oploop hadde moghen comen ondert
volck, die met duysenden int Hof quamen loopen, om de selve doode lichamen te
sien, ende brochten de twee Pelgrims in eenen stercken toorn gevangen, niet sonder
groot perijckel, overmidts heur tusschen weghen vele Ungaren aen quamen, die heur
(om heuren Heer te wreken) sonder twijffel, sonder zijne bescherminghe doodt
gheslaghen souden hebben.

Hoe den Hertoch van Pere den Prince Florendos ende Frene, met de Coninginne
Griane, binnen Constantinopolen brochte.

Het xc. Capittel.
De Coninginne siende haer ongeluck van ure te ure aldus vermeerderen, werdt soo
desperaet datse heur selven sonder twijfel misdaen soude hebben, en hadde heur
Cardin met sommige andere Ridderen (die haer bewaerden ende beschermden, dat
haer niemant van des Conincx wegen en misdede) t'selve niet belet. Waeromme den
Hertoch (so haest als hy van den toorn der gevangenen wederom quam) heur oock
meynde te troosten. Maer so haest alsse hem sach comen, vielse voor hem te voete,
ende seyde: Och edel Hertoch van Pere, indien eenighe bermherticheyt in u herte
plaets can grijpen, so wilt my doch niet langher laten getormenteert worden in dit
leven, t'welc my hoe langer hoe droeviger valt, maer execu-
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teert over my de sware straffe die een ander verdiendt heeft, deur het beschreyelicke
feyt van den doodt mijns mans, daer aen ick nochtans ontschuldich ben, gelijc den
Almachtigen God, eenige ondersoecker van het binnenste der herten, ghenoechsaem
openbaer is. Ende dese reden vergheselschapte sy met soo vele deerlicke clagingen
ende sware suchten, dat den Hertoch hem niet onthouden en conde van met haer te
weenen, antwoorden: Ghy en sult met u schreyen ende kermen niet beters connen
uytrichten, als een swackheyt des lichaems, ende een quellinghe des geests. Siet,
men moet hem te vreden stellen in de saken die anders niet zijn en mogen: Den
Coninc is doot, hy moet begraven zijn, Florendos heeft misdaen hy sal gestraft
worden, ende vele van u Ridders zijn gewont, het beste is dat mense genese. Daerom
en employeert uwen tijt niet langher in dese onprofijtelicke lamentatien, maer stelt
ordeninge om uwe onschuldt te doen voor uwen Vader den Keyser. Met welcke
woorden hy haer eenichsints meynden te vreden te stellen, maer sy werdt daeromme
noch meer bedroeft, ende en wilde geensins consenteren datmen haer tot den Keyser
soude brengen, seggende duysentmael liever te sterven, om de groote beschaemtheyt
diese vreesde te sullen hebben, van haer te presenteren in haers Vaders ende Moeders
presentie, besorgende dat alle voorgaende gheschiedenissen tusschen haer ende
Florendos verloopen, int licht souden comen. Desnietteghestaende wordtse (nae dat
de heerlicke uytvaert van den Coninc geschiet was) met ghewelt in een Ros bare
ghedraghen, int gheselschap van d'Infante Hermide haer Dochterken, vanden
ouderdom van twaelf Jaren, t'welc sy by haer sette om haer te beter te moghen
vertroosten. Nochtans en lietense haer nauwelijcx een spelde daerse haer selven met
soude hebben moghen misdoen. Ende aldus werdtse met de twee Pelgrims vanden
Hertoch ende zijn geselschap ghebrocht nae Constantinopolen, daer al voor hare
comste gearriveert waren de voorseyde twee Neven van den dooden Coninck, die
den ouden Keyser Remiclus op staende voet te kennen gaven, ende affirmeerden dat
haren Oom den Coninc Tarisius, van den Prince Florendos ghedoodt was, om dat hy
hem op het overspel met zijn Coninginne Griane betrapt hadde. Welcke tijdinghe
den Keyser soo seer verdroot, dat hy zijn hayr ende baert uyt trock, ghelijck eenen
ontsinnighen mensch, roepende met luyder stemme: Och ick arme ellendighe oude
man, waerom heeft my de al vernielende doodt in eenen verdrietighen ouderdom tot
hier toe gespaert? dat ick nae het beschreyelick overlijden van mijnen Sone Caniam,
ende Neve Cariteos, tot de vervullinghe van mijn ongheluckige Fortuyne, mijn
eenighe Dochter een verradelijcke Overspeelster ende Moordernaresse moet hooren
noemen. Eylacy, ick ontfingh noch eenighen troost om my te conforteren teghens
de groote droefheydt van den doodt van mijne Sonen, om datse vechtende voor het
Christenrijck, haer leven in eeren bestaet hadden. Maer och dese injurie is so groot,
ende valt my soo
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swaer, datse my niet een eenich punct van vertroostinghe en laet. Welcke claginghe
hy noch langher wilde volherden, maer hem quamen vertroosten het best datse
mochten, de Keyserrinne met sommighe van zijne Heeren, eene vande welcke, na
het wech gaen van de twee Neven des Conincx, tot hem seyde: Alderdeurluchtichsten
Keyser, uwe Majesteyt moet bedencken, dat des Conincx Neven moghelijck achten,
dat de Coninginne Griane verstoten, ende sy als Momboiren vande jonge Princesse
Hermide, by provisie int Coninckrijck gestelt souden worden, ende het selve alsoo
metter tijdt tot haer eyghen te trecken, indien haer beclaginghe ten effectie gheraeckte,
twelck haer principalijck tot dese beschuldinghe beweecht mach hebben, ende niet
den doodt van haren Oom Tarisius, daer aen sy ontschuldich can zijn. Derhalven
dunckt my dat uwe Majesteyt hem in dese sake niet soo hevich en behoordt te
verstoren, maer veel eer met rijpen rade behoort te procederen. Welcke woorden den
Keyser een weynich te vreden stelden, nochtans swoer hy, dat hy om zijne groote
droefheyt, de couragie vande justitie in eeren te houden, niet verliesen en soude,
maer zijn Dochter met den Prince van Macedonien alsoo te doen straffen, dat
d'alderleste mensche van dese werelt, daer van noch memorie souden hebben, indiense
int minste deel vande clachte schuldich bevonden worden, want hy gheresolveert
was haer in sulcken geval met groote tormenten levendich te doen branden.

Hoe Florendos ende Griane door de sententie van den Raedt des Keysers ontfanghen
worde, om hare clachten door Camp vechtinge te mogen doen purgeren.

Het xcj. Capittel.
Des anderen daechs hier nae arriveerde den Hertoch met zijne ghevangenen oock
binnen Constantinopolen, alwaer hy voorts nae t'Paleys dede brengen de Coninginne
Griane, die terstont op de knien viel voor haren Vader den Keyser, ende haer Moeder
de Keyserinne, de welcke tot haer seyde: Ick en weet niet hoe ghy (die ghesproten
zijt van soo deuchdelicke ouderen) sulcke boosheydt hebt connen ghebruycken, van
te doen vermoorden uwen echten man, ja dat meer is (seyde den Keyser in eenen
toornigen moet opstaende) overmidts sulcke vileyne oorsake des overspels, dat mijn
grauwe ende kale hooft (t'welck ick tot noch toe met eeren ghedraghen hebbe) daer
over onteert sal worden, om de sotte opinie der menschen die tot schande vanden
geheelen boom reeckenen, indien eenigen tack vande groenheyt der deucht verdorret,
maer ick hoop alsulcken tack vanden mijnen soo wel te snoeyen, dat die verbrandt
wesende, den boom wederom in zijnen eersten
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fleur sal staen, hoewel ghy met uwe boosheyt u beste ghedaen hebt tot dese boose
Fortuyne te helpen, om hare crachten meer over de grooten als de cleyne te vertoonen.
Eylacy mijn Heer ende Vader antwoorde Griane al schreyende, dat de Fortuyne een
wreede vyant is vande hooghe persoonen, en behoeft men met geene andere Historien
te proveren, als met uwen laetsten Crijch teghens de Turcken, ende de groote
leughenen die mijne vyanden teghens my bedacht hebben. Om de welcke te
wederleggen ick bedwonghen worde de waerheyt van dese geschiedenisse te verclaren,
niet om mijn leven te salveren, om dat ick weet de doot een haven van de miserable
creatueren mijns gelijckende te wesen, dan om mijn eere te verdedigen, die mijne
valsche aenclaghers segghen vercort te zijn by den Prince Florendos, den welcken
ick vrywillichlick beken met een eerlicke ende oprechte liefde (in meyninghe van
hem tot eenen man te nemen) alsoo bemindt te hebben, doen ick noch alhier binnen
Constantinopolen woonde (sonder dat hy nochtans oyt yet als behoorlijck van my
genoten heeft) dat ick Tarisius veel eer voor mijnen vyandt als Alderliefste, door u
bedwanck moeste trouwen, hetwelck my met een groote droefheydt uyt u presentie
dede scheyden mijn vader, maer eylacy in hondertmael grooter miserie ben ick daer
al nu wederom in ghecomen, om dat de nijdighe menschen my opleggen van te
hebben doen dooden mijnen echten man, t'welc sy valschelick liegen: Want in
Ungerien gecomen zijnde, creech ic terstont berou vanden wille mijns Vaders
teghenstaen te hebben, ende veranderde mijne affectie op mijnen overleden lieven
man, dien ick noyt int gheringste punt, niet alleene van wercken, maer oock van de
woorden ende gedachten niet misdaen en hebbe, dan quam Florendos (die ic in
twintich Jaren niet gesien, oft yet van ghehoort en hadde, my van zijne Pelgrimagie
(ende noch in sijne Pelgrims cleederen) besoecken, alleen door een oude vriendtschap
ende sincere liefde, gelijck Suster ende Broeder tot den anderen behooren te draghen,
om my yet te vertrecken vande wonderlickheden van Palestijnen, ende vande
Reliquien van den heylighen Lande, maer en hadde noch nauwelicx twee ofte drie
woorden erghens my ghesproken, als den Coninck ons over quam, den welcken
mogelick beweecht wordende door een sotte jalousie oft ouden haet, meynde
Florendos te dooden, dan den Prince sich verwerende, heeft hem eerst het leven
benomen. Waer over ick tot mijn seer groot berouw, bekende mijne vyanden, sonder
de daet oorsaeck ghegeven te hebben, om my te moghen lasteren, tot u groot verdriet
mijn Vader. Derhalven ick onweerdich ben den naem van uwe Dochter te ghenieten,
wilt derhalven vergeten alle Vaderlicke liefde, ende ghebruyckt over my
d'alderwreetste straffe diemen soude moghen bedencken, de welcke ick bereyt ben
te lijden met een groote blijtschap, die ic schep uyte hope van dat ic daer door verlost
sal worden van dit miserabel leven, ende nae mijnen doodt een eeuwighe glorie
vercrijghen, om patient-
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lick verdragen te hebben de straffe van een misdaet daer ick ontschuldich aen ben.
Ende als sy noch meer wilde spreecken, quam de ionge Princesse haer dochterken
Hermide, den Keyser oock te voete vallen, seggende: Seer doorluchtighe Keyser,
mijn begeerte is altijdt geweest om uwe Majesteyt eens te mogen sien, maer eylaci
mijn quade avontuere is so groot, dat in plaetse van gheneuchte ende vreuchde, t'selve
gheschiet in kermen ende weenen: In welcke droefheyt (seyde sy haer tranen vande
wangen wissende) ick uwe Majesteyt voort eerste virsoeck dat ick u oyt dede,
ootmoedelick bidde seeckerlijck te willen gelooven, dat Me-vrouwe mijn moeder
inden doodt van mijn vader t'geringste punte niet schuldich en is, want ick ende al
haer Jonckvrouwen daer van genoechsame ghetuygenis weten te geven. Welcke
bedructe woorden ende droevige gelaet van dit jonge dochterken, den Keyser in
sulcker manieren beweechde, dat hy haer opheffende, oock bitterlijck begonst te
weenen, met vele vande omstaende Heeren, de welcke tegen hem seyde dat de sake
door campvechtinge behoorde geeynt te werden. Daer op hy antwoorde, dat zijn
dochter noch de twee Neven vanden Coninc geene justitie gheweyghert soude worden.
Ende hierentusschen quam den Hertoch van Pere, die door bevel des Keysers de
Coninginne in haer Camer dede brengen, ende aldaer bewaren, nae dat hy Florendos
en de Frene in een vaste gevanckenisse doen sluyten hadde, waer met dese saken
berusten tot des anderen daeghs smorghens, dat haer Promptaleon ende Oudin seer
vroech stoudtmoedich quamen presenteren voor den Keyser, segghende, datse haer
grootelijcx verwonderden van dat het vyer noch niet ontsteecken en was om de drie
misdadighers te branden. Daer op den Keyser antwoorden, dat hy niet gesint en was
in de sake so haest te procederen, om dat hy de misdaet van zijne dochter soo openbaer
niet en bevont, als hare beschuldinghe met brocht, door dien dat sy aen den doodt
van haren man wel conde ontschuldich zijn, niet tegenstaende dat hem Florendos in
pelgrims cleederen aengesproken ende omgebracht hadde, ooc dat den Prince sonder
in zijn ontschuldinge gehoort te worden, niet te veroordelen en stonde. Waerom hy
den Prince van Pere geboot hem terstont present te doen comen. Na welc bevel den
Hertoch Florendos aldaer brochte, den welcken soo mager ende swack was, dat hy
hem nauwelicx over eynt en conde houden, veel meer om de quellinge vant medelijden
van de Coningin zijn Alderliefste, als om zijn eygen verdriet, nochtans voor den
Keyser te voete vallende, verstercte hy syn stemme, ende seyde: Alderdeurluchtichste
Keyser, de meeste droevicheydt die my quelt, wort veroorsaect deur dien dat ic in
uwe presentie, in plaetse van mijnen dienst te presenteren, u moet comen doen een
groot verdriet, om een saecke daer aen ic sweer Me-vrouwe de Coninginne u dochter
in gheender manieren schuldich te wesen noch wetenschap van ghehadt te hebben,
want ic haer alleene door de obligatie van oude kennisse quam groeten, sonder mijn
meyninge
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in eeniger manieren te wesen, de eere van haer oft des Conincx, int gheringste punt
te misdoen, als hy my so secretelic quam overvallen, dat ick om mijn leven te salveren,
t'zijne benemen moeste. 'Tzijn maer favelen zeyde Promptaleon, want de verraderije
van u ende de Coninginne is een yeghelijck bekent. Ghy versekert u sonder ghetuygen
antwoorde Florendos, maer soudy t'selve mette wapenen wel dorven versekeren.
Seer wel seyde Promptaleon, tegens alle de gene die ter contrarien souden willen
substineren. Daer op Florendos repliceerde: Och indient zijne Majesteyt geliefden
den dach vande Campvechtinghe uyt te stellen, tot dat ick een deel van mijne
gesontheyt weder vercregen mochte hebben, so soude ick alleene u ende u Broeder
metter daedt bewijsen, dat de Coninginne ende ick eerlicke luyden zijn, maer
ghyluyden Verraders, die ons valschelick compt beschuldighen. Om welcken twist
te stillen, den Keyser sijnen Raet dede vergaderen, ende wees daer op met dien voor
recht, dat overmidts de sake met gene ghetuyghen bewesen en conden worden,
Promptaleon ende Oudin haer segghen souden moeten verdedigen int open velt,
tegens twee alsulcke Ridderen, als de Coninginne ende Florendos soude moeten
presenteren binnen den tijt van thien dagen, daer van den Prince selfs eene soude
mogen wesen, indient hem gheliefde, ende dat de overwonnen partije als Verraders
gestraft souden worden. Welcke conditien de twee Broeders accepteerden, als oock
dede den Ridder Florendos, die in so deerlicke gestaltenisse wederomme nae den
toorn van zijne gevanckenisse ghebracht werde, dat alle de ghene die in zijn gesichte
quamen, hem achten niet te sullen connen leven tot den tijt vande vechtinge. Om de
welcke te verbeyden, oock seer nauwe bewaert worde de bedroefde Coninginne, die
grootelicx vreesde, datse om den grooten faem van de cracht ende stoutmoedicheyt
harer vyanden, ghenen Ridder en soude connen vinden, om hare saken te defenderen.
In welcke benautheyt wy dese twee bedruckte Minnaers voor eenen gheringen tijt
sullen laten, om daerentusschen wederom te keeren tot onsen Palmerin, hem
vermakende met zijn Polinarde.

Hoe Palmerin met zijne Cameraten den Prince Florendos vonden binnen
Constantinopolen.

Het xciiij. Capittel.
Frisol, Palmerin ende Olerike uyt het gheselschap van Leonora ghescheyden zijnde,
reysden soo neerstich datse in ses daghen daer nae binnen Bude quamen, alwaer sy
voorts verwitticht werden vanden doot vanden Coninck, ende vande ghevanckenisse
der Coninginne met den Prince Florendos, waerom Palmerin seyde, dat hy
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niet en soude rusten voor dat hy ghecomen waer in Florendos presentie, om te sien,
oft hy hem soude konnen verlossen, overmidts hy van dien de Ridderschap ontfanghen
hadde, ende hem daeromme alle dienst begeerden te bewijsen, derhalven zijne
Cameraten seer neerstich met hem reysden, tot voor de stadt van Constantinopolen,
alwaer sy eenen Ridder vonden jaghen, aenden welcken Palmerin vraechden, oft hy
hem niet en wiste te vertrecken vande ghelegentheyt der sake vanden Prince
Florendos, daer op hem den Ridder antwoorden, den Keyser twee daghen daer te
vorens gheordineert te hebben, dat de Coninginne met den Prince ontfangen soude
worden, om haer te rechtveerdighen met Campvechtinghe, door twee alsulcke
Ridderen als sy binnen thien daghen daer toe soude moeten fornieren, tegens de twee
Neven des Conincx, van welcke reden Palmerin met zijne Cameraten seer verblijdt
worden, ende voechden haer inde Stadt ende Palleys, alwaer Palmerin inde groote
Sale (die sy gheheelijck met swert becleedt saghen, in een teecken van droefheydt)
aenden Keyser versocht, dat hy den Prince van Macedonien inde gevanghenis soude
moghen visiteren, alsoo hy hem voor zijnen Heere kende, ende daerom bereyt was
zijn recht te verdedighen: daer op hem zijn Mt. antwoorden, dat hem sulc behoorlijc
versoeck niet gheweyghert en soude worden, maer geboodt terstont eenen deurwachter
dat hy hem inde toorn soude brenghen daer den Prince Florendos inne gevangen
lach, den welcken hem so haest niet gesien en hadde, of hy wert seer verwondert,
om dat hem bycans niemandt en quam visiteren, ende noch boven al, als hy Palmerin
voorts voor hem te voet sach vallen, seggende eylacy mijn Heer Florendos, het
leetwesen t'welc ick heb over uwe quade fortuyne, is so groot, dat ick het geensins
en can uytspreken, maer ic bid u dat ghy u te vreden wilt stellen, want siet hier uwen
Palmerin, die hem veel eer in hondert stucken sal laten houwen, als u in de miserie
te laten. Florendos die d'ooge geswollen ende verduystert hadde, overmits het
gheduyrich weenen over zijn Alderliefste Griane, en hadde tevoren niet gesien dattet
Palmerin was, maer als nu door sulcke reden soo neerstich acht op hem slaende, dat
hy hem kennende wert, en dochten hem zijne handen niet genoechsaem om de
wellecomsten te bewijsen, noch de ermen om te omhelsen, noch de beenen om de
reverentie te doen, seggende: Och Palmerin mijn eenighe hope, wat Fortuyne heeft
u doch so lange uyt mijn presentie ghehouden, ick bidd u wilt my die doch vertrecken,
om daer mede te recompenseren de groote quellinghe die ick geleden hebbe, om van
u dus lange absent te wesen. Mijn beminde Heer antwoorde Palmerin, op een
andermael sal ick u daer van het geheele discours doen, want den tijt en vereyscht
nu alsulcke saecken niet, maer consenteert ghy my alleene dat ick den strijt in uwen
naem staende houde, teghens eene vande twee Neven des Conincx, t'welck hem
Florendos niet alleen en consenteerde, maer ooc vele hoogelicke dancseggingen daer
van
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voorhielde, hem mede verclarende zijn saecken rechtveerdich te wesen, als vande
Coninginne na de trouwinge van Tarisius, noyt eenich ander faveur ghenoten te
hebben, als een eerlicke vrouwe eenen anderen als haeren Man met eeren soude
mogen consenteren, maer dat hy hem ghedoodt hadde, ware geschiet om sijn lijf te
verweeren, bovendien dat hy misbruycte zijn echte vrouwe die hy voor hem wettelick
getrout hadde. Waer nae Palmerin wederom tot den Keyser keerde, hem voorhoudende
dat hem Florendos alle zijne saken in handen gestelt hadde, ende in diender noch
geenen Ridder voor de Coninginne en was, dat sijnen vriendt ende Cameraet (wijsende
op Frisol) met een groote affectie bereydt waer om haer recht te verdedighen, hem
mede segghende, die van alsulcke couragie te zijn, datmen tot de saecken die door
de wapenen gheeyndet moesten werden, geenen bequamer en soude moghen vinden.
Daer op den Keyser antwoorde, dat voor sijn Dochter de sake noch niemandt
aenghenomen en hadde, ende dat sy derhalven gheprefereert soude worden voor alle
andere. Maer Frisol seyde dat zijne affectie tot der Coninginne dienst wel noch veel
grooter was, als zijnen Cameraet verclaert hadde, dat hy voor de Campvechtinghe
daer op eerst begeerden te hooren haer consent. Om welcke oorsaecke hem den
Keyser met zijne twee Cameraten dede leyden in zijns Dochters camer, alwaer Frisol
Griane voorts te voete viel, seggende: Alderexcellentste Coninginne, den faem van
uwe deucht ende ontschuldicheyt vande sake die uwe vyanden u opgheleyt hebben,
is so groot, datse my veroorsaect heeft my selven te comen presenteren tot de
verweeringe van uwe Majesteyt, indien u ghelieft my door gratie voor uwen Ridder
te ontfangen. Och edel Ridder antwoorde de Coninginne, niet de faem van mijne
deucht, die mijn ongeluc veel te contrarie is, maer veel eer mijn wreede Fortuyne,
die mijn leven miserabel maeckt, heeft u tot dese goedertierne bermherticheydt
ghebrocht, om de welcke ick u ootmoedelick versoecke, te willen voortvaren ter
liefde van de justitite, ende den Almachtighen recompenseerder vande helpingen,
diemen de verdructe ende benaude betoont, den welcken ic met alle de crachten,
van't binnenste mijnder herten vyerichlijcken bidde u daer inne so goeden voorspoet
te willen verleenen, als mijn sake rechtveerdich, ende mijn conscientie vry is. Waer
in haer Frisol beloofde niet te sullen falieren. Ende hier met oorlof nemende van de
Coninginne ende haer dochter Hermide, ginck hy met zijne Cameraten na haer logijs,
tot des anderen daechs toe, dat den Keyser haer wederomme dede ontbieden int
Paleys, als ooc de twee Neven vanden Coninc Promptaleon ende Oudin, tot de welcke
sijne Majesteyt in presentie van haerluyden allen seyde: Siet hier twee Ridders die
ter contrarien van uwe beschuldinghe over den Prince Florendos ende mijn Dochter,
mette wapenen verdedigen willen. Daer op Promptaleon antwoorde, dat mense niet
en behoorde te ontfanghen, als met wille ende inde presentie vande beschuldichden.
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Waerom den Keyser op staende voet oock aldaer dede comen de twee ghevanghenen,
Griane met Florendos, tot den welcken Palmerin seyde: Edel Prince Florendos, en
begheerdy niet dat ic mette wapenen u ontschult verdedighe teghens een van dese
twee valsche beschuldigers? Waer op Florendos antwoorde, dat hy hem met grooter
affectie tot sulcx versochte. Ende Frisol aende Coninginne 't selfde vragende, creech
een ghelijcke antwoorde. Wel aen seyde Palmerin tot de twee ghebroeders, soo zijn
wy nu al bereyt u mette crachte van onse rechter armen te betoonen dat ghyluyden
de Coninginne met den Prince valschelick als Verraders beschuldicht hebt, daer van
wy zijne Majesteyt de pant presenteren, t'welck Promptaleon ende Oudin insghelijcx
deden, segghende te sullen verdedighen dat haere beclachte waerachtich waar, maer
dat syluyden inde tegensegginge van dien valschelick gelogen hadden. Ende hier
met nam den Keyser de panden op, bevelende de vier Ridders haer terstont te gaen
wapenen, om dat hy wilde datse de Campvechtinghe voor den middach souden
eyndighen. Ende ordineerde tot hare Rechters den Hartoch van Meuse ende den
Grave van Redon, beyde twee Griecksche Princen, die om den Camp te besluyten,
deden wapenen twee hondert Ridders.

Hoe Palmerin ende Frisol de twee Neven vanden Coninck van Ungarien overwon
binnen Constantinopolen, tot verlossinghe van Florendos ende Griane.

Het xcv. Capittel.
Alle dinghen in ordeninghe zijnde, quamen de vier brave Campvechters ter plaetsen
daerse strijden souden, alwaer sy t'haerder aencompste eenen Heraut hoorden roepen,
datse haer beste mochten doen, ende voorts daernaer eenen Trompetter den alarm
blasen, waerom sy hare Lancien teghens den anderen soo fel dresseerden, dat Palmerin
Oudin den sadel deden ruymen, ende hem een groote wonde gaf in zijn syde. Waer
en tusschen Frisol Promptaleon in sulcker manieren ghetroffen hadde, dat hy dien
uyten sadel ghelicht hebbende, achter van zijn peert deden glijden, sonder dat Palmerin
ofte Frisol elcx nochtans meer als eenen stegelreep verloren, maer worden heurs
peerden van haere twee vyanden (die bycans furieus gheworden waren om de
gramschap van haeren val) soo dapper aenghevechten, datse haer oock te voet moesten
begeven, ende met hare sweerden seer valiantelicken streden, ende niet min
couragieuselicken van haere vyanden bevochten worden, alle seer neerstich na de
victorie haeckende, d'een om hare klachte te bewijsen, en d'ander om haren vrienden
te verlossen, maer beyde boven al om
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haer eyghen leven te salveren, inde welcke sy den anderen soo swaerlijck wonden,
datter niet een van alle vier van yemandt der Omstaenders aengheschout en werdt,
dien hem niet en verwonderde, hoe hy langer int leven mochte blijven, overmidts
t'abondant verlies van zijnen bloede, t'welck haer voorwaer oock seer gheringhe op
d'eerde van flauwicheyt soude hebben doen nedervallen, maer Promptaleon bycans
niet een stuck van zijn harnasch meer heel hebbende, noch om groote vermoeytheydt
langher genen aessem verhalen kunnende, versocht aen Frisol tijt om hem te rusten,
den welcken daer op antwoorden alsulcken verrader, niet een oogenblick tijdts te
willen verleenen, tot dat hy zijn ziele geseynt soude hebben, inden schoot van
Lucifaer, ende daer met het sweert verheffende, dede hy zijn hooft ende lichaem op
twee verscheyden plaetsen vallen, waer over Oudin siende sijnen broeder gepasseert
te wesen, meynden van toornicheyt te rasen, ende inloopende vatten hy Palmerin
omt lijf, meynende die also om lege te werpen, maer hem geschieden contrarie zijn
opinie, ende was selfs den genen diet eerste zijn Moeder de aerde ginck kussen,
siende met het blancke sweert boven hem staende zijnen vyant, om diens Furie te
ontcomen, hy seer luyde riep, dan ten mocht hem niet helpen, want Palmerin sloech
hem met drie slagen, het crijtende hooft vanden romp, soo dat sijne stemme ende
leven gelijc een eynde namen. Waer na de twee overwinners voorts byde Richters
ginghen, vragende ofter noch meer resteerden te doen voor de verlossinge der
gevangenen. Daer op haer neen gheantwoort zijnde, wildense voorts met Olerike die
haer peerden veerdich hielde, nae hare herberghe rijden, maer en waren noch
nauwelijcx eenen worp weechs uyt de plaetse der campvechtinge gecomen, oft haer
quam haestelijck nae rijden eenen Ridder vanden Keyser, segghende, keert wederom
Heer Ridders, want den Keyser en sal geensins consenteren dat ghy erghens anders
logeert als in zijn Palleys, waerom sy haestelijc derwaerts keerden, alwaer sy geleyt
worden in twee vande alderbeste camers, ende vande alderopperste Medicijns
gevisiteert, ende ghecorrigeert, alle door bevel des Keysers, den welcken de lichamen
vande dooden wech dede nemen, ende gheboot op lijfstraf, dat niemant vande Ridders
van Ungarien sonder zijn consent uyt Constantinopolen soude trecken, om dat hy in
hare presentie een Gouverneur van haer Conincrijc (als toecomende zijn dochters
kint) stellen woude, doende voorts daer na met geclanc van vele Trompetten, voor
geabsolveert ende onschuldich uytroepen de twee ghevanghenen, zijn Dochter met
den Prince Florendos, tot den welcken hy (so geringhe als dien met de Coninginne
uyt de bewaernisse verlost zijnde, hem te voet quam vallen) seyde: Heer Florendos,
indien ic met strafheyt van justitie voorts had willen varen, opt ongelijc dat ghy mijn
dochter dedet, ombrengende haren man in haer presentie ende laet haer dient halven
den eewigen faem van oneerlicheyt, voorwaer soo soude ick u den
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eersten dach doen ghy hier gebrocht wert, in stucken hebben doen houden, maer
stellende goedertieren genade voor regoreuse justitie, heb ic u willen betoonen dat
my meer behaecht, bemint als gevreest te wesen, om dat ick in geender manieren
mijn oude dagen ende grijsen ouderdom, met mijn eygen bloet, oft met t'gene van
eenen Conincklijcken Prince heb willen besmetten, maer mijne navolgeren veel eer
en exempel van sachtmoedicheyt, als van een wreede tyrannicheyt oft toornighe
executie geven: in een teycken van welcke gratie Florendos de handen van zijne
Keyserlijcke Majesteyt kusten, ende seyde altijt eenen onderdanighen volbrenger
van zijn ghebot te sullen bevonden worden, gaende daer met visiteren de twee
ghewonde Ridderen zijnen onbekenden sone Palmerin ende Frisol, de welcke hy so
veel caressen, ootmoedige presentatien ende dancsegginge dede, dat die vele te lange
souden vallen te beschrijven, maer seg alleene dat de selve gheeyndicht wesende hy
haer eenen geluckighen avont wenschten, ende vanden Hertoch van Pere, deur beveel
des Keysers, gheleydt worden in een bequaem logement, om al daer te verbeyden
zijn hofghesin uyt Macedonien, laten Palmerin gheheel peysachtich op dat hem de
Coninginne van Tharsen gheseydt hadde hoe hy zijn Vader eerst vander doodt soude
moeten verlossen eer hy die te kennen quam als voor verhaelt is, denckende dat hy
seer gheluckich soude wesen indient waer den edelen Florendos, die niet min
fantaserende en was op de middelen waermede hy als nu noch eens, tot zijn Meesterse
soude moghen verwerven zijn alderliefste Griane, de welcke soo verblijdt was om
dese onverwachte verlossinghe datse niet en dochte als hoese ghenoechsaem groote
blijdtschap soude mogen hanteeren inde presentie van haren Vader den Keyser, die
seer besich was opt practiseren vande faveuren, waer mede hy ghenoechsaem
recompenseren soude moghen de twee Ridderen Palmerin ende Frisol, den welcken
in groote twijfelinge stonde oft hy hem aenden Keyser ende de Keyserinne bekendt
wilde maken, om zijnen Vader Petrides int Gouvernement van Ungarien te doen
stellen, so dat dese vijf personen bykans den gheheelen nacht waren droomende op
hare fantasien, die haer noch te samen nae haer begeerten eyndichden.

Hoe de Coninginne Griane haren onbekenden soone Palmerin kennende wert, ende
hoe sy wederom hylickten aenden Prince Florendos.

Het xcvj. Capittel.
Twee daghen nae dat dese Campvechtinge geschiet was, ginck de Coninginne Griane
met haer Dochterken Hermide, ende vele van haer Jofvrouwen alle int swert ghecleet,
noch om den doot van haren overleden man, de twee Ridders die
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haer ende den Prince Florendos verlost hadde, visiteren, ende comende eerst inde
camer van Frisol, bedancten sy dien seer affectueselijcken voor de moeyten die hy
voor haer aengewent hadde, ende ginc daer met na Palmerin, latende so lange in zijn
gheselschap de Princesse haer dochter, de welcke beneffens zijn bedde ginck sitten,
seggende: Ic en weet niet Heer Ridder in wat manieren Me-vrouwe mijn Moeder sal
mogen recompenseren de groote diensten die ghy haer bewesen hebt, aengaende van
my, ick houde my dienthalven soo seer aen u verbonden, dat ick achte niet in mijn
macht te wesen u ghenoechsaem faveur ende onderdanicheyt te connen bewijsen,
ende sloech daer met op hem soo droevighen affectueusen ghesicht, dat Frisol aende
sware suchten die sy onder t'voorgaende propoost ghemengt hadde claerlick merckten,
dat de liefde het teer harteken van dese jonghe Princesse met zijne gulde pijlen
gegeven hadde soo diepen wonde, dat het delicate bloet daer uyt vloedende door de
aentreckende Canalen van haer gratieus wesen ende naturele schoonheyt hem dede
ghevoelen de selfste quetsuren, waeromme hy niet en faelieerde ghelijcke amoureuse
teghen manieren te houden, antwoorden: Mevrouwe nademael my de Fortuyne so
favorabel geweest is, datse de saecke die ic voor Me-vrouwe de Coninginne u Moeder
om uwentwille aengenomen hadde, tot een geluckich eynde ghebracht heeft, so en
can ick u niet verswijgen, maer moet met groote blijtschap openbaren, dat ick my
daer van hondertmael meer als mijn verdiensten vereysschen, gherecompenseert
houden, door dien dat ick sien mach u die aenghenaem te wesen. Int minste punte
van welcke aengenaemheyt, ic sulcke vreuchde scheppe, dat ick die voort algrootste
geluck van den aldergheluckichsten persone ter werelt niet en soude willen buyten,
om dat ic vande minute af den faem van uwe hooghe wijsheydt, soete gratie, ende
excellente schoonheyt my openbaerde de heerlicke giften daer met u de natuere boven
alle andere hare wercken ghelieft te vercieren, alsoo met den bant der liefde in
slavernije t'uwaerts gheketent worde, dat het my onmoghelijcker is als een
onmoghelijcke saecke, oyt vryheyt te verwachten, indien my de uwe goedertierenheyt
(te boven gaende alle soeticheden) niet en belieft te vergunnen uyt puyre gratie, met
diergelijcke amoureuse propoosten, die sy te samen hielden, terwijlen de Coninginne
Palmerin in d'ander Camer visiteerende tot hem seyde: Heer Ridder, den dienst die
uwe groote couragie ende natuerlicke goedertierenheydt, den Prince Florendos ende
my bewesen heeft, en staet niet alleene te achten, maer is in der waerheyt ooc alsulcke
recompensie vereysschende, dat de grootheyt van dien, ons daer toe de macht benomen
heeft. Ende dit seggende, wortse ontwaer het teycken dat hy aen zijn voorhooft hadde,
waer van hier te vooren mentie gemaeckt is, t'welck haer terstont dede ghedachtich
worden haren Sone dien sy door Cardin anden berch hadde doen draghen, een gelijck
teycken ghehadt te hebben ende boven dien acht nemende

G.A. Bredero, Griane

326
dat hy Florendos soo geleeck, bestontse te vermoeden oft hy wel den selfsten soude
moghen wesen, t'welck haer alreets met sulcke verhopende blijtschap omvinge, datse
eenen langen tijdt was sonder yet te connen antwoorden, niet teghenstaende wat haer
Palmerin seyde oft vraechden. Dan ten lesten dese diepe ghedachten haren gheest
een weynich verlaten hebbende, dedese alle haere Joffrouwen uyt Palmerins camer
gaen, tot in de andere, by haer dochterken Hermide, ende seyde daer nae tot haeren
onbekenden Sone: Ick bidde u Palmerin mijn vriendt om een sonderlinge oorsaecke,
dat ghy my wilt segghen den naem van uwe Ouderen, ende vande plaetse daer ghy
gheboren zijt. Daer op Palmerin (verwondert zijnde van sulcke haestighe vraghe)
antwoorde: Me-vrouwe daer en is niemandt ter werelt die ick liever als u soude
obedieren, maer de Fortuyne is my in mijn joncheyt so contrarie gheweest, dat ick
niet en ken, noch Vader, noch Moeder, noch yet anders vande plaetse mijnder
baringhe, als dat ick opgevoet ben inden berch van Olieven, niet verre van dese stadt,
door eenen Lantman, die my vindende, bermherticheyt creech met mijn quade
Fortuyne; O Godt begonst de Coninginne alsdoen te roepen, met recht mach ick uwe
oneyndeljcke bermherticheyt loven, om dat ghy tot hier toe bewaert hebt dese mijnen
beminden Sone, die ick door mijn miserable Fortuyne, tot mijn overgroote hertseer,
veel vileynigher verlaten moeste als een onredelick gedierte. Och mijn beminde kindt
(seyde sy, grijpende Palmerin in haren arm) siet hier u moeder, die hier voormaels
geboden heeft, datmen u inden Berch soude dragen, ende Florendos die ghy vander
doodt verlost hebt, is u vader. Waer met de Moeder met den Sone so diep inde
gedachtenisse besich waren, dat hare gheesten op staende voet uyt hare sterffelicke
lichamen meynden te scheyden, om eeuwelicke te moghen volherden in dese
onuytspreeckelicke vreuchde, die by haerluyden begost was door so aengename
onverwachte wedercrijginge van den Moeder haren verloren Soon, ende den Soon
zijn onbekende Moeder. In sulcker manieren datse d'een den anderen saghen,
aenroerden ende hoorden, sonder nochtans eenich ghevoelen van hare sinnen te
hebben, maer meynden t'ghene dat waerachtich was, maer een visioen ende fantasie
geweest te zijn, blijvende beyde aldus een wijle tijts sonder spreken, tot dat de passie
van soo groote verwonderinghe, een weynich gepasseert was, ende Palmerin tot zijn
Moeder seyde: Mevrouwe op dat wy te beter van onse saecken moghen verseeckert
zijn, so siet hier een gout cruysken (het welck hy met een zijden doecxken uyt zijn
wambas troc) dat den deuchdelicken Lantman die my opgevoet heeft, aen mijnen
hals vonde. Dat is waerachtich t'ghene antwoorde de Coninginne, dat icker selfs
omhinge in d'alder grootste bedructheyt die oyt droevighe Moeder gehadt mach
hebben. Maer ghelijck mijn ongeluck aldoe te boven ginck alle ongeluckighe
personen, also passeert mijne blijtschap alnu oock alle blijde menschen, soo dat my
mijn leven
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om uwent wille als nu soo aenghenaem is, als my de doodt hier voormaels om mijn
droevige Fortuyne behagelijck soude hebben gevallen. Maer mijn beminde vriendt,
en wilt dese saecke niemandt openbaren, tot dat ick ghelegentheyt ghevonden sal
hebben om zijne Majesteyt te kennen te gheven, de gratie die mijn minnende hert
den verliefden Florendos moeste vergunnen, niet door eenige vleesschelicke wellust,
maer om hem te medicineren de wonde van de subijte pijlen die den Godt Cupido
op so periculeuse plaetse in hem hadde geschoten, dat hy seeckerlick eenen
langduyrighen doot soude hebben moeten sterven, sonder mijne remedie, de welcke
ick hem nochtans niet en wilde vergunnen, aleer wy den anderen door geloften
vastelick in houwelijck te ontfangen, belooft hadden, soo dat ghy mijn Sone wettelick
ende gheenen Bastaert van ons gegenereert zijt geworden, hoewel dat mijn Vader,
door zijn volcomen macht, my naemaels dwonc den Coninc Tarisius ten houwelic
te nemen. Me-vrouwe antwoorde Palmerin, indien ghy om sulcken edelen Prince
t'leven te bewaren, u met hem gerecreert hebt in een eerlicke liefde, t'selve staet u
veel eer tot een natuerlicke bermherticheyt, als tot eenighe onbehoorlicke wellust te
rekenen, daerom zijt daer in getroost, ick hoop seer corts volcomen peys tusschen
den Keyser ende u te maken. Ende op staende voet zijn cleederen eysschende, ginc
hy den Keyser besoecken, die seer verblijdt was van dat hy hem wederom in so
disposten staet sach, om de groote affectie die zijne Mt. hem toedroege, overmits
alle de heerlicke feyten die hy van zijn leven bedreven hadde, de welcke hem
meestendeel van Frisol ende eenighe andere Ridderen, in de voorgaende daghen
albereets al vertrocken waren. Deshalven hy hem blijdelick ontfinck, vragende nae
sijn begheerte, alderdeurluchstichste Keyser seyde Palmerin, ick heb alle mijn leven
verkeert int Hof van Coningen ende groote Heeren, soo wel in Oosten als int westen,
maer noch noyt met sulcke vuyrige affectie, aen eenige Prince yet begeert, als ic
tegenwoordich aende goedertierenheyt van uwe Mt. versoecke, de gratie van
Me-vrouwe Griane, ende den Prince Florendos te willen vergeven, indiense hier
voormaels in dit Palleys eenige sake tegens uwen wille bedreven moghen hebben:
t'is haer gheaccordeert om uwent wille antwoorde den Keyser. Uwe Majesteyt seyde
Palmerin sal ic eewelick dancweten van sulcke weldaet, daer met ghy vergeven hebt
dese sake, ten tijde als Florendos noch in uwe Majesteyts dienste was, gheduerende
den crijch teghens Gamesio refuseerden ghy hem Me-vrouwe Griane (ghelijck uwe
Majesteyt zijn selfs memorie noch wel sal weten te openbaren) t'welck den Prince
in sulcken bedructheyt dede leven. dat hy door een groote langduyrende melancolie
meynden te sterven, waer over Me-vrouwe de Princesse (die hem ooc geen quade
affectie toe en droech) met sulcke barmherticheyt beweecht worden, datse hem
meynden te vertroosten, met eenighe soete ende schoone woorden, daer in sy soo
verre verliepen al eerse vanden
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anderen oorlof namen, datter ghelofte van houwelick tusschen haer ghebeurden, om
de welcke te bevestigen, ic op de selve tijdt van haer tween gegenereert sy gheworden,
ende hoe wel dat uwe Majesteyt (als mogelijc van dese sake niet wetende) daer na
beliefden haer te bedwingen aenden Coninc Tarisius te hylicken, soo heeft haer
Florendos nochtans zijn ghelofte (in een gheduyrighe groote droefheyt om haer
verlies) soo getrouwelic gehouden, dat hy noyt gheene andere vrouwe (tot groote
leetwesen van alle zijne onderdanen) en heeft willen trouwen, om welcke singuliere
ghetrouwicheyt te recompenseren, als oock my voor bastaertschap, ende Me-vrouwe
mijn Moeder voor oneere te bewaren, ick uwe Majesteyt ootmoedelick bidde te willen
toelaten, datse den anderen in houwelick ghegheven worden. Ende op dat dit gheene
versierde saecke en is, soo sal u ghelieven te verstaen, dat ick gheboren ben inden
toren daer Me-vrouwe mijn Moeder inne ghevanghen sadt, door u ghebodt niemant
in haer gheselschap hebbende, als haer bewaerdersse de Jofvrouwe Ptolomestre, de
welcke om haer Princessen eere te bewaren my secretelijc dede dragen op eenen
berch, niet verre van hier gheleghen, Olive ghenoemt: daer van ic mijnen toenaem
voere, alwaer my eenen barmhertighen Lantman vont onder eenen Palmboom, t'welck
hem my Palmerin dede noemen, sonder dat die bedruckte moeder meynden my haer
beminde kindt oyt wederom te sien: niettemin namse soo neerstich acht op alle de
teyckenen van mijn lichaem, datse huyden kennende is gheworden dit teecken seyde
hy, wijsende boven aent hayr aende zijde van zijn hooft, ende een gout cruysken met
vele gesteenten verciert datse my alsdoen aenden hals hinge. Den Keyser over dese
woorden in eenen grooten twijffel zijnde, oft hy meer verwondert oft meer verblijdt
was, bleef soo langhe sonder spreecken, dat men niet en wiste ofte hem zijnen geest
verlaten wilde, oft dat hem haestelijck al waeckende eenighe droom bevangen hadde,
maer ten lesten, dese haestighe beweginge een weynich gematicht hebbende, sloech
hy zijn gesichte ten Hemel ende voude zijne handen seggende: O Almachtige ende
oneyndelicke bermhertige Heere eeuwige dancsegginge moet uwe gratie zijn, om
dat ghy acht hebt ghenomen op de vele miserien vant Griecsche Keyserdom, ende
van desen ter doot toe bedroeft gheweest hebbende grijsen bediender van dien. O
mijn vrient Palmerin, niet simpelick, maer met een groote affectie consenteer ick al
t' gene dat ghy begeert. Ende dit seyde hy met so groote weeninge van blijtschap,
ende omhelsde Palmerin met sulcke vaderlicke liefde, dat een yegelijck diet gesien
hadde, daer over vreuchde ende medelijden soude hebben moeten ontfangen, doende
terstont by een roepen alle zijne Baroenen, de welcke seer verwondert worden van
alsulcke nieuwe caressen, maer noch veel meer als den ouden Remicius tot haer
seyde: Comt hier mijn beminde vrienden, comt alle kennen dese uwen natuerlicken
Heere, Sone van Griane mijn dochter, ende van-
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den. Prince Florendos, haer voorts int cort verhalende alle de ghelegentheyt van de
saecke: waer door alle de Ridders ende Heeren also beweecht worden, datse in een
groot gedrange om haren nieuwen Prince liepen, d'eene zijn handen ende d'ander
zijne voeten cussende, ende de derde zijn beste doende om hem alleene mette hant
te mogen aenraecken, in sulcker manieren datter geen memorie en is van eenigen
Coninc oft Heere oyt grooter ende blijder wellecomste geschiet te zijn, als dese daer
van t'geroep so groot werdt door t'gheheele Paleys, dat het oock quam ter ooren vande
Keyserinne, die oock terstonts met een groote verwonderende vreuchde wellecom
liep heeten haren nieuwen onbekenden Neve, met haer brengende haer dochter zijn
moeder, tot de welcke den Keyser seyde: doet wech mijn vriendinne, doet wech alle
dese swerte couleuren, teyckenen van quellinge ende droefheydt, ende cleet u terstont
met Coninclicke cleederen, want ick u heden sal doen trouwen van den Prince
Florendos, in presentie van al de Griecksche Heeren. Waer met den Keyser ende
d'ander Princen de Coninginne met hare Jofvrouwen (die haer hare roucleederen
bestonden te spolieren) verlieten, ende geboot dat alle de swerte lakenen van zijn
paleys terstont afghenomen, ende in plaets van dien goude ende silvere tapitserien
gehangen souden worden ende dat de Keyserinne met alle hare Princessen ende
Jofvrouwen haer op staende voet so costelic souden toe maken, als oftse den grootsten
Heere vande geheele werelt te ontfangen hadden, seyndende daer na zijn nieuwen
neve Palmerin int geselschap van alle zijne Ridderen, ende twee Graven, den eenen
leydende een Spaens peert seer costelic toe gemaect, ende den anderen eenen Tel,
waer op mans cleederen lagen van gout laken, met vele costele peerlen ende gesteenten
geborduert, tot aent logiment vanden Prince Florendos, alwaer sy niet en souden
hebben mogen geraken, sonder de hulpe vande wacht des Keysers, die haer met
gewelt eenen wech moesten maken, doort groot gedrang vande menichte der
Inwoonderen van Constantinoplen, die (so wel Edelluyden als Coopluyden ende
Ambachtsluyden) alle groote vyeren bueten, ende andere teyckenen van blijtschap
ende triumphe deden, makende dien dach so feestelick, als oft eenen Paesschen
geweest ware. Maer op alle de plaetsen daer Palmerin voorby passeerde, ginc noch
alle saken te boven, van de ontallijcke menichte het luyde geroep: Willecom moet
in dese edele Stadt zijn onsen nieuwen Heere, het welcke soo langhe duerde, tot dat
sy aent logement van Florendos ghecomen waren, alwaer Palmerin met hem op de
sale dede gaen de twee voorseyde Graven met hare peerden, als den ouden Hertoch
van Pere, ende viel zijnen vader te voete, seggende: Edel Prince Florendos, ick en
com u nu niet meer de handen kussen, alleenlijck als mijnen beminden vriendt, maer
als mijnen Heer ende Vader. Ende hem voorts vertelt hebbende alle de gelegentheyt
vande saecke, seyde hy voorder: Soo dat ick ben de sone van u ende de Coninginne
Griane, de
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welcke den Keyser tegenwoordich wil doen trouwen. Van welcke alderblijdtste
nieumaren den Prince Florendos (die noch niet en wiste van den wille van dit groot
faveur des Keysers, noch veel min dat hy soo excellenten beminden Sone by zijn
Alderliefste Griane ghewonnen hadde) alsoo verblijdt werdt, dat hem dochte (gelijc
Abacuc in der Leeuwen cuyle van Daniel, door eenen Enghel ghevoert worden) van
eenighen Hemelschen gheest op genomen, ende int aertsche Parijdijs ghestelt te
wesen, so dat zijn ziele alleene besich was int contempleren van de gheneuchelicheden
van dien, sonder zijne Omstaenders een woordt te connen antwoorden. Maer wederom
ontwaer gheworden zijnde, dat hy noch binnen de Stadt van Constantinopolen stonde,
so sloech hy zijn ooghen ten Hemel, ende seyde: O Jesu Christe, ghelooft moet uwe
eenige oneyndelicke bermherticheyt zijn, van dat ghy my heden den
aldermiserabelsten persoone, den aldergheluckichsten ghemaeckt hebt. Ende nae
vele andere propoosten ende willekomsten diese metten anderen hielden, worden
met de costele cleederen die den eenen Grave van weghen des Keysers met hem
brocht, de twee verloste gevangenen gecleet, Frene ende den Prince Florendos, die
terstont daer na te peerde ginck op 't gene dat den anderen Grave leyde, ende int
midden van den Hertoch van Pere, en de zijnen soone Palmerin, met een groote
menichte van Princen, Baroenen, Ridders ende Edellieden reet, tot aent Paleys vanden
Keyser, den welcken hem aldaer aende poorte verwachte, tot hem seggende: Prince
Florendos, heden sal ic u mijn Sone maken. Alderdeurluchtichste Heer antwoorde
Florendos, Godt wil u in gratie van dien, een geluckich leven, ende nae uwen doot
een blijde salicheyt verleenen. Want in mijn macht en is voor u anders niet, als een
eeuwighe onderdanicheydt, maer int minste punt geen recompensie van sulcke
uytspreeckelicke groote gratie, die ick gheensins en meriteer. Ghy meriteert die seer
wel mijn vrient, antwoorde den Keyser, al en waert maer omdat ghy ghegenereert
hebt so edelen sone als den Prince Palmerin. Ende dit segghende ginghense na de
groot sale, alwaer oock terstondts door de bestellinghe des Keysers, by de Hertoghen
van Mycene ende Pere, int gheselschap vande Keyserinne ende een groot ghetal van
Princessen ende Jufvrouwen, gebracht werdt de Coninginne Griane, de welcke men
met den Prince van Macedonien, in presentie van haer allen te hoope gaf. Daer van
de ceremonien so geringhe niet geeyndicht en waren, of men hoorde doort gheheele
Hof so vele Trompetten ende Instrumenten speelen, ende door al de Stadt so veel
clocken luyden, ende ander gherucht van blijdtschap maken, datmen bycans nieuwers
een ure lanck geduerende, een woort vanden anderen verstaen en mocht. Ende worden
dien gheheelen dach voorts ghepasseert in alderhande vreuchde, uytstellende nochtans
den dach des Bruylofts, tot dat de Heeren van Macedonien aldaer ghecomen souden
zijn.
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Hoe der Coninginne Schiltknecht Cardin, Gerard met zijn Huysvrouwe ende haere
dochter int Hoffbrochte.

Het xcviij. Capittel.
Cardin dede met zijn gheselschap sulcke neersticheyt, datse seer geringhe naer het
gebodt van Florendos, quamen int Gheberchte, ten huyse vanden goeden ouden
Landtman Gerard, die niet ghewoon en was te sien vele goude borduyrselen,
plumagien, zijden ende flouwelen, maer veel eer stroyen hoedekens, houte clompkens,
ende linnen keelen. Derhalven hy ten eerstenmael uytermaten seer verschrickt werdt,
als de gene die hem van zijne vyanden siet overvallen, denckende dat het eenige
Soldaten waren, alsoo die meer ghewoon zijn met sulcke saecken te braveren, als
die gherust-levende simpele Lantluyden, tusschen de welcke, ende de Chrijchsluyden
niet min natuerlicke vyandtschap schijnt te wesen, als tusschen Kat ende Muys. Maer
ten lesten siende datse hem gheen overlast en toonden, veranderde hy zijn opinie,
ende hiete haer alle wellecom zijn, sonderlinghe Cardin, die hem docht een vande
meeste te wesen, den welcken hem zijne hant vast hielde, ende seyde: Mijn vriendt
zijt ghy den genen diemen Gerard noempt. Jae ick mijn Joncker antwoorde den
grijsen Landtman. Segt my dan seyde Cardin, waer ghy ghelaten hebt tkindt dat ghy
ontrent twintich Jaren verleden onder eenen Palmenboom vondt. Och God mijn
Joncker antwoorde den ouden man, met dese woorden hebt ghy mijn hert seer met
droefheyt ghewondt, om dat ghy my daer door inde memorie brengt het verlies vanden
ghenen die mijn Koeykens ende Schaepkens soo wel wist te hoeden, dat hem een
yeghelijck daer over verwonderde, maer eylacy, zijn verlies en docht mijn quade
Fortuyne noch niet ghenoech te zijn, want mijnen outsten Sone, die hem beminde
met een broederlicke liefde, volchde hem seer gheringhe nae, ende en hebbe van
haer tween sederts dien tijdt, tot mijn groot verdriet, noyt eenige tijdinghe connen
ghehooren. Maer wat soudy willen gheven seyde Cardin, den genen die hem u
wederom brochte. Welcke woorden Gerard nauwelijcx ghehoordt en hadde, oft hy
wilde Cardin te voete vallen, ende seyde al schreyende van blijtschap. Och mijn
aldergrootste Heer ende Joncker, wijst hem my ter liefde Godes, ende ick sweer u
by Sante Brigide, Bewaerdersse van alle onse Beestgens met wolle, dat ic u de helfte
sal geven van het groote ghetal Schaepkens, die ghy int herwaerts comen soo
smaeckelijck hebt moghen sien weyden, door de liberaelheyt van haren Schepper,
int ontallick jonck uytspruytende grasken. Mijn beminde vrient seyde Cardin, ick en
mach uwe oude dagen niet langer met twijffelinge laten gequelt worden. Daeromme
verblijdt u, want den ghenen die ghy opghevoet hebt sonder zijne Ouders te kennen,
is Sone van
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Me-vrouwe Griane, dochter des Keysers, ende is teghenwoordich binnen
Constantinopolen, doende u door my bevelen, dat ghy terstont met u Huysvrouwe
ende u Dochter, hem sult comen besoecken, op dat hy u mach contenteren vanden
arbeyt ende costen die ghy in zijn opvoedinge aenghewent mocht hebben. Welcke
reden den ouden man blijde maeckten boven maten, soo dat hy sonder acht te nemen
op de verachteringe van zijn arbeyt, zijne Huysvrouwe ende dochter terstont beval
hare netste cleederkens aen te doen, om Palmerin int Hof des Keysers te gaen
besoecken. Waer in sy hem moesten obedieren, niet teghenstaende datse seer bedeest
waren, niet wetende wat ghelaet te sullen houden inde presentie van soo hooghe
personen, maer de oude kennisse van Palmerin, verstouten haer in sulcker manieren,
datse de costele doecken namen daer hem Gerard inne gevonden hadde, ende reysden
alle met Cardin nae Constantinopolen, alwaerse soo gheringhe op de sale des Paleys
niet ghecomen en waren, oft Palmerin quam Gerard omhelsen, seggende: Vader
Gerard mijn vrient, ghelooft sy God Almachtich van dat ick u noch ghesondt bevinde,
ende ghy my in alsulcken staet siet. Waer op den ouden Lantman wilde antwoorden,
dan en coste van blijdtschap niet een woordt ghespreecken. Derhalven Palmerin
voorts met vreuchde ontfinck Marcelle ende Dyonese haer dochter, ende leyde haer
alle in presentie van zijn Groot-vader den Keyser, ende zijn moeder Griane,
segghende: Mijn Heer ende Me-vrouwe, siet hier de ghene die my opghevoedt hebben.
Ende dede by Gerards Huysvrouwe Marcelle vertoonen de doecken daer hy inne
ghewonden hadde gheweest, die de Coninginne Griane seer haest kennende werdt,
ende was de selve noch al met grooter blijdtschap oversiende, als met een groot
ghedranghe, door de tijdinghe vande compste van Gerard, aldaer inde sale quamen
het meestendeel van des Keysers Hofghesin, in een groote begheerte van desen ouden
man te sien. Den welcken in presentie van haer allen verhaelde in wat manieren hy
Palmerin hadde ghevonden, ende het gheheele leven, so by hem in zijn huys
ghepasseert was. Waerentusschen de Coninginne betoonde een lachen, met tranen
vermengt naer advenant, dat sy Gerard hoorde verhalen de periculen ende geneuchten
by haren Sone ghepasseert.
Ende om de groote liefde die sy tot Marcelle droech, overmidts de weldaet die sy
aen haren Sone bewesen hadden, maecktense haer eene van haer Camenieren, ende
haer Dochter Diofene een van hare Staet-Jofvrouwen, de welcke sy daer nae oock
noch rijckelick hylickten, ende Geraert werdt by den Keyser edel ghemaeckt, ende
sijnen sonen Ridderen. T'welck ghedaen zijnde, nam den Keyser Florendos ende
Palmerin by de handen, ende leyde haer in de Schat-camer, segghende: Mijn Soonen
neempt wat u ghelieft, dit is altemael u. Doet u teghens den Feestdach van mijns
dochters bruyloft alle saken bereyden nae u begheerten, ende deylt daer van de
behoeftighe Ridderen, op datse haer daer teghens mede statelijck in ordeninghe
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mogen stellen. Maer Florendos antwoorde, dat hem geensins toe en stonde by zijne
Majesteyts leven hem met alsulcke goederen te behelpen. Niettemin sondt den Keyser
voorts eenen grooten hoop gouts ende silvers, met sommighe costele cleynodien aen
den Prince Olerike ende Frisol, om haer daer mede te beter te mogen doen toerusten,
teghens den staetdach vanden Prince van Macedonien, die hier van met geenen faem
van ondanckbaerheyt naghesproken en wilden wesen, maer besloten daerentegens
te houden een seer heerlicke tornoyinge, die thien daghen lanck dueren soude. Ende
om de selve met den prijs van elcken dach eenen yderen te doen verstaen, sy door
alle omlegghende Landen sonden diversche Herauten, de welcke soo wel haer devoir
wisten te doen, datter niet en was, Coninc, Hertoch, Graef, noch statighe Ridders in
geheel Grieckenlandt, oft sy wilden sich alle op den selven tornoy vervoeghen, soo
dat de Ambachts ende andere werckluyden van Constantinopolen, met hare
hantwerckinghen seer weynich conden verdienen oft uytrechten, door dien dat sy
(volghende de menschelijcke natuere, die tot nieuwicheyt altijts gheneghen is) haer
daghelicx op de straet moesten begheven, om te sien de Incompsten der Heeren ende
Princen, die ten allen uren aldaer gheschieden in so groote menichte ende heerlijcke
pomrije, dat hem een yeghelijck daer over verwonderde.
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