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Geeraerdt van Velsen
Treurspel
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Inhoud
[1] Nadat Floris de Vijfde, grave van Holland, de gemeente lang gekweekt1
[2] hebbende om den adel te onderdrukken, de ongelijken en wederwaardig-2
[3] heden denzelve toegedreven opgehoopt had met het verkrachten van de3
[4] huisvrouw des heers van Velsen, zo is de hatelijkheid van dit stuk waarge-4
[5] nomen van de voornaamsten van den ouwling verbitterde ridderschap5
[6] voor een gelegenheid om de gemoeden van het volk van den vorste af te6
[7] keren, en onder enen naam haar aller leed te wreken.7
[8] Daarover Geeraerdt van Velsen man, Harman van Woerden vader,
[9] Gijsbert van Aemstel neef van de onteerde vrouwe, met verscheiden an-9
[10] deren der voortreffelijksten des lands, in heimelijk verbond getreden
[11] zijnde, niet zonder haren raad met uitheemse en gebuurvorsten te menge-11
[12] len, hebben den grave onder deksel van ten vederspele te varen, buiten12
[13] Utrecht, in de lage der gewapenden gevoerd en gevangen, eerst op 't Huis13
[14] te Kronenburg, voorts in de nacht naar 't Huis te Muiden. Aldaar is de14
[15] vrouwe van Velsen, zonder van den aanslag te weten, haar man verbei-15
[16] dende. En terwijl dit werk uitgevoerd wordt, rijst de Twist uit de hel en16
[17] hitst zijn trawanten Geweld en Bedrog aan ten bederve des lands.17
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gemeente: het gewone volk; gekweekt: begunstigd
de ongelijken: het onrecht; wederwaardigheden: vijandelijke bejegeningen
denzelve: de adel; toegedreven: aangedaan; opgehoopt: vermeerderd
hatelijkheid: afschuwelijkheid; stuk: daad; waargenomen: te baat genomen
ouwling: reeds lang
voor een gelegenheid: als een kans; gemoeden: gezindheid
onder enen naam: onder één motief; haar aller leed: de smaad hun allen aangedaan
neef: familielid
niet zonder...mengelen: niet zonder ook buitenlandse en naburige vorsten te raadplegen
onder deksel van ten vederspele te varen: onder het voorwendsel van op de valkenjacht te
gaan
in de lage der gewapenden gevoerd: in de hinderlaag van gewapende mannen geleid;
gevangen: gevankelijk weggevoerd; Huis te Kronenburg: kasteel Kronenburg bij Loenen
aan de Vecht
Huis te Muiden: het Muiderslot; is...verbeidende: wacht op
aanslag: plan
dit werk: deze onderneming; Twist: Tweedracht
ten bederve: tot verderf
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[18] De gevangen grave wordt te Muiden op het slot gebracht en, na veel18
[19] scheldens, in ijzers geslagen. Waarop Eendracht met hare gezellinnen
[20] Trouw en Onnozelheid den aardbodem verlatende, ten hemel, wel ont-20
[21] vangen, innevaren.
[22] De heren van Velsen en Woerden ontdekken den heer van Aemstel22
[23] 't verborgen des aanslags, en hun mening van den grave naar Engeland in23
[24] 's konings handen te brengen. Waarvan hij een afkeer hebbende, en drij-24
[25] vende dat de zaak bij de Staten, 's lands opperste, behoort afgehandeld te25
[26] worden zonder met uitheems gezag de vrijheid te verzeren, scheidt twistig26
[27] van hen om elk te ruste te gaan op nader beraad. Ondertussen de schild-27
[28] knaap des heers van Velsen, door last zijns meesters, vraagt enen tove-28
[29] naar naar den uitgang des aanslags en krijgt onzeker antwoord.29
[30] De geest des broeders van Geeraerdt van Velsen verschijnt den grave
[31] in zijn slaap, hem verwijtende de onschuldige dood die hij geleden heeft,31
[32] onthalsd door zijn bevel. Waarover de grave, geslagen in zijn gemoed, aan32
[33] Velsen zijnen zoen en vergiffenis verzoekt, zonder verwerven. Ondertus-33
[34] sen daagt het en openbaart haar de gemeente in wapenen als om 't slot te34
[35] beleggen. 't Welk de verzworenen raadt af te trekken met den gevangen.35
[36] Maar tot bij Muiderberg getogen en aldaar van een lage Naarders36
[37] besprongen zijnde, en door zulks genoodzaakt den grave te verlaten,37
[38] wordt dezelve, nadat hij van Geeraerdt van Velsen dodelijk gekwetst was,38
[39] uit een sloot getrokken, en op 't hoge gebracht, alwaar hij zijnen geest39
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na veel scheldens: na veel beschuldigingen
Onnozelheid: Onschuld; wel: goed
ontdekken: openbaren
't verborgen des aanslags: de geheime bedoeling van de onderneming; mening van: plan om
drijvende: bepleitend
bij: door; de Staten: de vergadering van de Staten, de vertegenwoordigers van adel en steden;
's lands opperste: de dragers van de soevereiniteit van het graafschap Holland
met uitheems gezag: door een vreemde macht; te verzeren: in gevaar te brengen; twistig:
geïrriteerd
om elk te ruste te gaan op nader beraad: waarna iedereen gaat slapen onder afspraak voor
nader overleg
door last: in opdracht
uitgang: afloop; onzeker: dubbelzinnig
geleden: ondergaan; onthalsd: onthoofd
onthalst: terechtgesteld; waarover: waardoor; geslagen in zijn gemoed: diep verontrust
zoen: verzoening; zonder verwerven: wat deze niet inwilligt
daagt het: breekt de dag aan; openbaart haar...beleggen: verschijnt het gewapende volk om
het slot te belegeren
verzworenen: samenzweerders; raadt: doet besluiten
getogen: gekomen; van een lage Naarders: door een troep in hinderlaag liggende inwoners
van Naarden
door zulks: daardoor; te verlaten: op te geven
van: door
op 't hoge: op de wallenkant
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[40] geeft. 't Welk de vrouwe van Velsen geboodschapt, in zware bekomme-40
[41] ring brengt en van gelijken hare staatdochteren. Dewelken, na veel droef-41
[42] lijk klagen in slape gevallen, de Stroomgod van de Vecht zien verschijnen,42
[43] die lerende dat deze zwarigheden den weg banen tot den wasdom van43
[44] Amsterdam, haar tegenwoordige tegenspoed vertroost met verhaal der44
[45] toekomende voorspoedigheden van die stad en staat des gemenen vader[46] lands.
[47] Het treurspel begint van den avond na 't vangen des graafs en eindigt
[48] in den morgen daaraan met zijn dood en beklag daarop volgend.48
[49] Het toneel is op en om het Huis te Muiden.

40
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42
43
44
48

in zware bekommering: in grote zorg
en van gelijken: evenals; staatdochteren: gezelschapsdames
Stroomgod: riviergod
wasdom: groei
met verhaal...vaderlands: met de voorspelling van de toekomstige bloei van die stad en de
toestand van het gemeenschappelijke vaderland
daaraan: daarop; beklag: het treuren
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Personages
HEER GEERAERDT VAN VELSEN
GRAAF FLORIS VAN HOLLAND
VROUWE MACHTELT VAN VELSEN
HEER HARMAN VAN WOERDEN
HEER GIJSBERT VAN AEMSTEL
SCHILDKNAAP
GEEST VAN VELSEN
TIMON, toveraar
TWIST
GEWELD
BEDROG
EENDRACHT
TROUW
ONNOZELHEID
HELSE GEEST
TROMPETTER
DE VECHT, stroomgod
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN
REI VAN HEMELLIEDEN
REI VAN NAARDERS
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Eerste bedrijf
MACHTELT VAN VELSEN

Wie zou geloven dat de glorie overvloedig1
des heugelijken zons, wie, dat de schenker goedig
van 't aangename licht ter wereld, 't welk gewis
de zoetste zuster des gewilden levens is,
wie, dat de schoonste der geschapenen verveelde
een schepsel waar of ziel of ziels gelijk in speelde?
Gekomen is 't zo ver, helaas, met mij, die, in7
het bloeien van mijn jeugd en 't weder, dat mijn min
zo minnelijk toeloech, al had het min gedragen,
de bliksem schielijk heeft en onvoorziens geslagen,
verzengd, verdord, en neergesmeten in het slik
tot een uitveegsel snood, op enen ogenblik.
Zinkt, gouden zonne, zinkt en gaat u lang vergeten13
bij 't gruwelijke wild, en dieren ongemeten,14
die daar geschoold, zo wijd en zijd te weide gaan,15
onder de golven van de grauwe oceaan.
En is uw fakkel schuw van boosheids lelijkheden,17

5
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Wie zou...speelde?: wie zou geloven dat de rijke schittering van de vriendelijke zon, wie dat
de milde schenker van het lieflijke licht op aarde, dat zeker de dierbaarste gezellin is van het
begeerde leven, wie dat de zon weerzin zou opwekken bij enig schepsel met een ziel of iets
dat op een ziel lijkt?
Gekomen is...ogenblik: zo ver is het gekomen, helaas, met mij, die, in de bloei van mijn jeugd
en in een seizoen dat mijn verliefdheid zo beminnelijk toelachte alsof het zelf liefde koesterde,
de bliksem plotseling en onverwacht heeft getroffen, verzengd, verdord en van het ene
moment op het ander als een verachtelijk wezen neergesmeten in de modder
gaat u lang vergeten: ga geruime tijd afleiding zoeken
't wild: de wilde dieren; ongemeten: talloze
geschoold: in scholen; te weide gaan: rondzwemmen
En is...zag: en als uw licht afkerig is van de morele verdorvenheid (van de mensen) dan zult
u, zon, er beter aan doen in die ruimte (onder de golven van de oceaan) te blijven dralen dan
u voort te spoeden om, elke dag opnieuw, het goddeloos geslacht der mensen te moeten
aanschouwen
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gij zult in dat vertrek uw marren bet besteden,
dan of uw hemels oog voortvarend', alle dag
der mensen goddeloos geslacht' in 't aanzicht zag.
Zinkt gouden zon, en wendt vrij elders heen uw brallen,21
nog veel te helder mij de duisternissen vallen.22
En tintelt er een ster, die repp' haar hoofd gekruifd,23
mij dunkt z' een nevel neer tot op mijn harte schuift,
zo naar vind ik het licht en zozeer is 't mij tegen.
Och, of de hemel droef afstort' een dichte regen26
van nachten uit de lucht, dan dunkt mij, droeve vrouw,
dat het benauwd gemoed lichtenis voelen zou.28
Of waar' dit levend lijk gemetst met dikke muren29
in onderaardse tomb' om d' ongelukkig' uren
te brengen aan een eind, en d' overmaat van tijd,31
die 't straffe noodlot mij weigert te schelden kwijt.32
Nu kan ik niet alleen aanschouwd te zijn niet dogen,33
maar ben, 'k en weet niet hoe, schuw voor mijn eigen ogen.
En elk gezicht vernieuwt, waar 't op mij valt, gering35
mijn eerlijk' huwelijks schandlijk' ontheiliging.
Neen, neen, ik weet het wel, wie dat mij komt t' aanschouwen,37
die schiet voort in 't gedacht: dit 's ene van de vrouwen
die 's Roomsen konings zoon...o smart! o droefheid! ach!39
Graaf Floris, dat nu op, de koning Willem zag.40
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vrij: gerust; brallen: schitterende stralen
vallen: zijn
En tintelt...schuift: en flonkert er een ster, die zijn gekrulde hoofd beweegt, dan lijkt het mij
dat hij een nevel over mijn hart schuift
Och, of...lucht: och, als de sombere hemel nu eens een dichte regen van nachten uit de lucht
liet vallen
benauwd gemoed: bekommerd hart; lichtenis: verlichting
waar': was; dit levend lijk: nl. Machtelt zelf; gemetst: gemetseld
aan: tot; en d'overmaat van tijd: en ook de mij nog resterende tijd van leven
straffe: harde
aanschouwd te zijn: gezien te worden; dogen: verdragen
En elk...ontheiliging: en elke blik die mij treft roept meteen de herinnering op aan de
schandelijke ontheiliging van mijn kuise huwelijk
wie dat...gedacht: wie mij in het oog krijgt, denkt onmiddellijk
's Roomsen konings zoon: de zoon van de Rooms-Koning, nl. graaf Floris V. Rooms-Koning
was vanaf 1125 de titel van de nog niet tot keizer gekroonde, maar wel gekozen koning van
het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. In 1247 was graaf Willem II van Holland, vader
van Floris V, tot Rooms-Koning gekozen. Tot een keizerskroning is het echter nooit gekomen
Graaf...zag: Graaf Floris, als koning Willem nu eens, vanuit zijn graf, op aarde kon kijken
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Hartzweer vol schaamte zou een vloed van tranen dringen41
uit zijn genadig oog en deze woorden wringen42
uit zijn oprechte tong: ‘Hoe ondiep schiet in 't bloed43
de deugd haar wortel! Zoon, geen zone naar 't gemoed,44
maar die mij naar den vleez' alleen bestaat, niet nader,45
en in het beste deel verloochent uwen vader.
Ik hield een and're weg toen 't vliegende gerucht47
mijn loffelijke naam uitbromde door de lucht,48
zodat, daarmee bekoord, de grootsten van der aarden49
mij riepen om de staf van 't Roomse Rijk t'aanvaarden.50
Geeft zeker 't jeugdlijk bloed en 't hoogste luk wat toe,51
men bezigt in de ploeg geen Spaans genet. Maar hoe?52
Verkrachten? Een gehuwde, een welgeboren vrouwe,53
een dochter van zijn vriend, een lief van zijn getrouwe,54
uit minnes dulheid niet, maar om de rauwe smaak55
van een gulhartig woord? En dat een boel te wraak?’56
Hoe zoudt gij, graaf, hierop uw vader antwoord bieden?57
Hoe anders als met van zijn aangezicht te vlieden.
Gelijk gij zeker zoudt, tenzij gij onberaên,59
en eer en schaamt gelijk ter aarde hebt gedaan,
op d'ongelukkig' uur, die bitter te vernuwen
de grond leidd' om al mijn ellende op te stuwen.
Wat is het sterfelijk geslachte zwak en broos!
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hartzweer: hartzeer; dringen: persen
genadig: goedgunstig
tong: mond; in 't bloed: in het nageslacht
naar 't gemoed: naar de geest
maar die...vader: maar die alleen biologisch aan mij is verwant, verder niet, en in uw moreel
gedrag uw vader verloochent
Ik hield...weg: ik handelde anders; 't vliegende gerucht: de faam
mijn loffelijken naam: mijn voortreffelijke reputatie; uitbromde: uitbazuinde
daarmee: daardoor; bekoord: de aandacht op mij gevestigd; de grootsten van der aarden:
de Duitse keurvorsten
staf: scepter; 't Roomse Rijk: het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie
Geeft zeker...genet: het jeugdig bloed en de toevallige gunstige omstandigheden mogen wel
iets speelruimte hebben, men zet immers ook geen Spaans krijgsros voor de ploeg
hoe: waarom
welgeboren: hoogadellijke
een lief van zijn getrouwe: een echtgenote van zijn vertrouweling
minnes dulheid: razende hartstocht; maar...woord: maar om de bittere nasmaak van een
onbedachtzame uitspraak; vgl. r. 292
En dat...wraak?: en dat om een minnares te wreken?
bieden: geven
tenzij...stuwen: tenzij gij uit onbezonnenheid zowel eer als schaamte hebt afgelegd op dat
rampzalige moment, waarvan de bittere herinnering de oorzaak is dat al mijn ellende opnieuw
naar boven komt
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O God, hoe licht vergrijpt een uur, door 't radeloos64
bestaan van moedwil slinks, 't geen eeuwigheids verlengen
met alle 's wijsheids raad niet weer terecht kan brengen!
En die een schakel trok uit mijner dagen reeks67
om z' uit te spoelen in 't nat des vergetelbeeks,68
dat hares heugde vriend noch vijand noch mij zelven,
wat zou hij argernis en ramps de weg opdelven.
Nu is er niemand van mijn magen, noch mijn man71
die 's lasters heugenis, helaas, afleren kan,
maar gramschap ziedend brouwt den schendere, met wrokken,
't bederf, al zou m' er zich en al de zijn' in brokken.
Duur zal, Hollandse vorst, u uwen hoogmoed staan!75
En voorbood' is mij 't hart van schrikkelijke kwaên!76
Maar men beveelt ze mij diep in mijn borst bedoven77
te sluiten. Ja, de rouw, die alzo kwalijk hoven
en passen haren gang kan naar geveinsdheids rij,
te dwingen binnenwaarts, om na te bootsen 't blij
gelaat met dit aanschijn, 't welk door verdriet en vrezen
in treurens kreuken nu al moest bestorven wezen.
Maar waar ik steelsgewijs van 't zelschap wend mijn tred,83
dan is 't dat eenzaamheid de sluizen open zet84
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O God...brengen!: o God, hoe gemakkelijk doet een onberaden daad uit woeste wellust in
één ogenblik teniet wat de eindeloze tijd en alle wijze raad niet weer recht kunnen zetten
En die...opdelven: en wat zou iemand die een schakel zou trekken uit de ketting van mijn
levensdagen om die uit te spoelen in het water van de Lethe, zodat vriend noch vijand noch
ikzelf ons die schakel zouden herinneren, een onheil en rampen voorkomen
vergetelbeek: de Lethe; in de Griekse oudheid was de Lethe de rivier in de onderwereld
waaruit de schimmen dronken om het verleden te kunnen vergeten
Nu is...brokken: nu is er, helaas, niemand van mijn familieleden, ook mijn man niet, die de
herinnering aan de krenking van hun eer kan vergeten. Maar een kokende woede beraamt,
al wrokkend, de ondergang van de verkrachter, al zou men daarbij zichzelf en al de zijnen
moeten opofferen
Duur...staan: duur zal uw vermetelheid u komen te staan
En voorbood'...schrikkelijke kwaên: en mijn hart voorzegt mij vreselijke rampen
Maar men...wezen: maar men draagt mij op dat (voorgevoel) diep in mijn binnenste verborgen
te houden. Ja, om het verdriet, dat men aan het hof niet behoort te tonen, maar dat men ook
zo moeilijk kan verhullen, te bedwingen om met dit nu al door angst en verdriet voorgoed
getekende gelaat vol rimpels van droefenis, een opgewekt voorkomen te tonen
Maar...tred: maar wanneer ik stiekem het gezelschap ontloop
is 't: kan het voorkomen
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voor mijnen vollen moed, dan komt met groter krachten85
de droefheid barsten uit aan troosteloze klachten,86
aan zuchten al te diep, aan tranen ziedend heet,87
dan zijg ik t'enenmaal en smelt ik in mijn leed.88
Men laat niet toe dat ik aflegge de sieraden89
des weelds, om aan te doen zo treurige gewaden
als mijn rampzaligheid wel passen; en men lijdt9191
niet dat ik, mits in druk en kommers nood, versmijt
zorgen, en zinlijkheên, waar voorspoed blij van wangen
en groene frissigheid des jeugds mee zijn behangen.
Maar, o mijn bruidegoom, mijn uitverkoren schat,95
mijn uitverkoren heer, hoe zere ducht ik dat96
gij 't weeuwelijke kleed verbiedt in uwen dagen,97
opdat ik 't korteling heb om uw dood te dragen!98
Dat ik verwachtend', hier, op 't Huis te Muiden, bleef,99
't welk in bewaring heeft Van Aemstel, mijnen neef,100
was uw bevel. Maar in wat schijn ik zal aanschouwen101
uw wederkoomst, dat heeft verholen mij gehouwen
de hemel, die de mens zo weinig uitzichts laat
in zaken waar de tijd nog eerst mee zwanger gaat.104
Gij weet het, rijke God, Wiens ogen 't al ontsluiten105

mijnen vollen moed: mijn overvol gemoed; met groter krachten: met groot geweld
aan: in
al te: zeer
zijg ik t'enenmaal: dan begeven al mijn krachten het
sieraden des weelds: kostbare gewaden
als mijn rampzaligheid wel passen: als passen bij mijn deerniswekkende toestand
en men lijdt...behangen: en men vindt het niet goed dat ik vanwege mijn droefenis en ellendige
situatie, de bemoeienis met opschik en tooi afwijs die hoort bij het zorgeloze geluk en de
prille frisheid van de jeugd
mijn bruidegoom, mijn uitverkoren schat: Geeraerdt van Velsen
ducht: vrees
't weeuwelijke kleed: de weduwendracht; in uwe dagen: tijdens uw leven
opdat: omdat; korteling: weldra; heb...te dragen: zal moeten dragen
verwachtend': in afwachting; bleef: moest blijven
in bewaring heeft: in leen heeft; Gijsbert van Aemstel had in 1296 het door Floris V gebouwde
Muiderslot in leen
in wat schijn: in welke situatie
waar...gaat: die nog inde toekomst verborgen liggen
Gij weet...dagen: Gij weet het, almachtige God, Wiens ogen alles open leggen wat
ondoordringbaar is voor de zon, ogen die zonder moeite doordringen tot plekken waar
zonnestralen op afketsen, ogen die nooit knipperen van slaap, ogen die nooit worden
verduisterd door de nacht, ogen die nooit last hebben van het licht van zonovergoten dagen
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wat dicht is voor de zon, die, waar zijn stralen stuiten,
passeren zonder moeit', ogen die t' genen keer
en wemelen van vaak, ogen die nimmermeer
bezwalken van de nacht, ogen die t' genen vlagen
en schemeren van 't licht der schitterige dagen.
Och slaat ze, slaat ze toch met een bewegen teer,111
o Vader goed, nu eens ten langen laatsten neer
op deze ellendige, geschend', onteerde vrouwe,113
die t' enenmaal, helaas, gedompeld leidt in rouwe,114
dien ramp volgt als haar schim, dien aanhangt enen klis115
van zwarigheên waar geen doorredden aan en is.
En nademaal 't niet is Uw goddelijke wille117
dat ik van deze val herrijz', of opwaarts tille
het overladen hoofd en beur' het door mijn kwaal,
zo gun mij dat de dood het voorts heel onderhaal'
en met haar killende hand deez' wenend' ogen luike,
en graav' in d' aard een weg waarlangs dat ik ontduike
des levens leide licht van al te sterken dag
en al den druk waar ik niet tegens op en mag.
Doch is de dood, die de gelukkigen vervloeken,125
te waarde gast om mij, verfoeide, te bezoeken,126
zo zijt gij welkoom mij in mijne bange nood,127
o zorgzachtende slaap, namage van de dood,128
die stillen kunt alleen het knagen van mijn smarten,129
die u ontfarmen laat der afgepijnder harten130
en nodigt 't lichaam mat en 't treurige gemoed131

slaat...neer op: richt op; met een bewegen teer: met teder medelijden
ellendige: beklagenswaardige
t'enenmaal: geheel; leidt: ligt
dien ramp...en is: die door het onheil gevolgd wordt als door haar schaduw, aan wie een klis
kleeft van ellende, waar geen redden meer aan is
En nademaal...mag: en aangezien het niet Uw goddelijke wil is dat ik van deze val herrijs
of mijn zwaar gekwelde hoofd ophef en, in al mijn narigheid, rechtop houd, sta mij dan toe
dat de dood mijn hoofd helemaal omlaag haalt en met zijn kille hand mijn wenende ogen
sluit en in de aarde een weg graaft waarlangs ik kan ontkomen aan het akelige, veel te schelle
levenslicht, en aan al de ellende waar ik niet tegenop kan
Doch: maar; de gelukkigen: de fortuinlijke mensen
te waarde gast: een te hoge gast; verfoeide: verafschuwde
zo: dan; bange nood: benauwde situatie
zorgzachtende: verdriet verzachtende; namage: nauwe verwant
stillen: doen ophouden
die u...harten: die u ontfermt over door verdriet uitgeputte harten
nodigt: dwingt
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135

nu tot vergetelheids volschonken beker zoet.132
Och, of de togen zo mijn hersenen bevingen,133
dat 's lichaams rust den geest beschutte voor 't bespringen
der beelden ijselijk, voetstappen, diep geplant
van 's daags verlopen angst in 't wekelijk verstand.
TWIST

140

145

132
133

137

138
139
140
141
142
143
145
146

Hier, opgedonderd uit de voorburcht van der helle,137
ben ik, scheurzieke Twist, die gij met moeden felle,138
Hollandse vorsten, hebt bezworen om de kop,139
tegen den hemel, vol van spijt, te steken op.140
En wordt hij nog niet paars? Bezwalken nog de starren141
niet van mijns adems gift? Zal nog de mane marren142
met saluw worden van het gruwel dat zij ziet?143
En zweet van grote angst de bange nacht nog niet?
Zij doen 't gewisselijk. 't Vergiftigd aardrijk mede145
gevoelt dat ik er ben. En waar ik het betrede,146
daar geven haren geest de bloemen fris, en 't kruid,
en wat mijn voetstap dekt, daar smoort de wortel uit.

vergetelheids volschonken beker zoet: de volgeschonken zoete beker van de vergetelheid
Och, of...verstand: och, mochten de teugen uit die beker mijn hersenen zo benevelen dat de
(daardoor ontstane) rust van mijn lichaam mijn geest ervoor zal behoeden te worden
besprongen door die ijzingwekkende beelden, voetsporen van de overdag doorstane angsten
die diep in mijn verzwakte geest zijn geprent
opgedonderd: met geweld naar boven gekomen; voorburcht van der helle: voorhof van de
onderwereld. Hooft heeft dit beeld ontleend aan Vergilius' Aeneïs (VI, 273) waar Aeneas op
weg naar de onderwereld, de muil van de Orcus, de voorhof waar onder anderen Tweedracht
en Oorlog wonen, betreedt. Hooft is ook schatplichtig aan het begin van Robert Garniers
Porcie (1568), waar Megaera uit de onderwereld opstijgt, gevolgd door Tisiphone en Alecto
scheurziek: altijd ruziezoekend; met moeden felle: in kwaadaardige overmoed
Hollandse vorsten: Geeraerdt van Velsen en zijn medesamenzweerders; hebt bezworen: door
bezweringen hebt opgeroepen
spijt: verbittering
hij: de hemel; Bezwalken: worden dof
van mijns adems gift: door mijn giftige adem; marren: dralen
saluw: bleek; van: door; gruwel: afschuwelijke gedaante, nl. de Twist
't vergiftigd aardrijk: de verdorven aarde; mede: ook
En waar...uit: en overal waar ik loop verdorren de bloeiende bloemen en het groen en waar
ik mijn voetstappen zet, verstikken de wortels van de planten
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150

155

160

De torens schudden van het hoge Huis te Muiden,149
niet anders of de wind van tegenover 't Zuiden,
in 's aardrijks holligheid benauwd met ongemak,
om aêmtocht woeld', en al zijn vinnen van hem stak.
Zo schrikt haar 't open doen van deze grijns: zo angen,153
met giftig blazen, haar deze gekrulde slangen.
Aarzelen zie ik hier de Zuiderzee vervaard155
en uit verbaasdheid vliên zijn golven achterwaart,156
begevende het strand, alwaar ik ben verrezen.157
Of zou mijn achtbaarheid, dacht ik, verwellekt wezen?158
En gij, verkeerd Bedrog en moedwillig Geweld,159
een eersleep die mij staag met ziel en zin verzelt,
en nu kort volgen moest, zo gij mij ooit verzelden,
waar blijft gij?162
GEWELD,

Twist

GEWELD

Wacht u voor verlater mij te schelden.
Verwijt mij slappen moed noch traagheids ongerucht.163
Uit boosheids lendenen is nooit gesproten vrucht164

149

153

155
156
157
158
159

162
163
164

De torens...stak: de torens van het kasteel te Muiden staan te schudden zoals wanneer de
noordenwind, die in het binnenste van de aarde in pijnlijke benauwdheid naar adem snakte,
vinnig tekeerging. Bij de Grieken woonde de Boreas, de noordenwind, in een hol in het
noordelijk Haimosgebergte.
schrikt: verschrikt; haar: de torens van het slot; 't open doen van deze grijns: het verschijnen
van dit monster; zo angen...slangen: zo beangstigen hen met hun sissen deze door elkaar
gekrulde slangen; Ripa beschrijft Twist (Discordia) in zijn Iconologia, 516, als een vrouw
in een veelkleurig gewaad en met veelkleurig haar waarin slangen krioelen, in haar rechterhand
heeft zij een blaasbalg, in haar linker een vuurtest
aarzelen: terugdeinzen; vervaard: bang
verbaasdheid: ontsteltenis; vliên: zich haasten
begevende: opgevend; verrezen: omhoog gekomen
Of...wezen?: of zou, vroeg ik me af, mijn reputatie haar glans verloren hebben?
En gij...blijft gij? maar jullie, vals Bedrog en boosaardig Geweld, een gevolg dat zich
voortdurend met hart en ziel bij mij aansluit, en ook nu snel moest volgen, zoals jullie mij
altijd vergezelden, waar blijven jullie nu?
Wacht...schelden: pas op met mij voor treuzelaar uit te maken
Verwijt...ongerucht: verwijt mij niet de naam te hebben laf of traag te zijn
Uit...verbolgen: het kwaad heeft nooit een vrucht gebaard die zoveel zware inspanning en
arbeid heeft verdragen, noch een andere zoon die zo gewelddadig, zo onverschrokken, zo
kwaad is
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170

175

die zoveel harde moeit' en arbeids heeft verzwolgen,
noch ander zoon zo fors, zo dapper, zo verbolgen.
In d' oorlog treed' ik staag aan Mars zijn rechter zij167
en nergens houdt hij 't lijf verzekerd zonder mij.168
'k Heb niet vergeefs gedoogd dat mij de God der vonken169169
in 't ruwe staal van hoofd tot voeten heeft beklonken
en nagelvast aan 't lijf dit knarsende gezeet
met kracht gedwongen, dat van riem noch gesp en weet,
maar omdat ik mij t' ontwapenen t'genen tijen173
gezworen heb bij d' heiligheên der Razerijen.174
Dus ga, dus sta, dus waak, dus slaap ik nimmer uit175
het ijzer bars en bruik het harnas als mijn huid.176
Dit zwaard is m' in de vuist gesmeed, naaktarmde reuzen177
op aambeeld zouden 't met geen logge mokers kneuzen.
Mijn zuster volgt met vlijt en kan niet wezen veer.179
TWIST

180

Bedrog kom voor den dag.180
TWIST,

Bedrog, Geweld

BEDROG

Geen ding en haat ik meer.
TWIST

In dikke duisternis en wordt geen eer verkregen.181

167
168
169
169

173
174
175
176
177
179
180
181

staag: voortdurend; Mars: Romeinse god van de oorlog
verzekerd: veilig
God der vonken: Vulcanus, Romeinse god van het vuur en de metaalbewerking
'k Heb...beklonken: ik heb niet zonder reden verdragen dat Vulcanus mij van hoofd tot voeten
met het harde staal heeft bekleed en mij met geweld dit knarsende harnas, dat riem noch gesp
heeft, aan het lijf heeft gedwongen zonder dat het er weer af kan
maar...Razerijen: maar (ik heb dat verdragen) omdat ik bij de heiligheid der Furiën heb
gezworen, dat ik mijn wapenrusting nooit zou afleggen
Razerijen: Furiën, de drie klassieke wraakgodinnen Alecto, Megaera en Tisiphone
uit: zonder
bars: hard; bruik: gebruik
naaktarmde...kneuzen: blootarmige reuzen zouden het (zwaard) met hun zware mokers niet
op het aambeeld kunnen beschadigen
Mijn zuster...veer: mijn zuster (Bedrog) volgt spoedig en kan niet ver weg zijn
Geen ding en haat ik meer: niets haat ik meer (dan het daglicht)
eer: reputatie
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BEDROG

Die jaag ik niet.182
TWIST

Noch ook geen aanzien?
BEDROG

Dat 's mij tegen.
TWIST

Lust valsheid u alleen?183
BEDROG

Daar is 't.
TWIST

Komt even graag.
BEDROG

In 't duister tiert ze best.184
TWIST

Z' is allergrootst bij daag.
BEDROG

185

Met weinig pronks en is het licht zo niet te mompen.185
TWIST

Uw voorschoot is zo schoon.186
BEDROG

Dat net is voor de plompen.
TWIST

Blanketselkorst beveinst uw aanzicht om en om.187
BEDROG

Blanketsel liegt te blauw, wacht dat ik mij vermom.188
Mijn sluier en mijn kap nog wat verschikt zijn moesten.

182
183
184
185
186

187
188

Die jaag ik niet: daar streef ik niet naar; Dat 's mij tegen: daar heb ik een afkeer van
Lust...alleen?: houd je alleen maar van bedrieglijkheid?; Daar is 't: dat is het; Komt even
graag: kom toch maar voor de dag
tiert ze best: functioneert ze (de bedrieglijkheid) het beste; Z' is allergrootst bij daag: overdag
is ze het allerbeste
Met weinig...mompen: zo weinig opgedoft hou ik het daglicht niet voor de gek
voorschoot: manteltje; schoon: fraai; Ripa beschrijft Bedrog (Fraude) als een vrouw met
twee gezichten, een jong en mooi en een oud en lelijk. Zij is bloot tot onder de borsten en
draagt daaronder een geel manteltje. Haar onderlijf is misvormd (Iconologia, 29). Het zou
kunnen dat zij op het toneel is verschenen als zeemeermin met een vissenstaart; Dat net is
voor de plompen: daarmee kan men de botterikken bedriegen
Blanketselkorst...om: een dikke laag blanketsel verbergt uw twee gezichten
liegt te blauw: misleidt niet voldoende
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GEWELD

190

Onzalige godin, wat neemt gij te verwoesten190
voor bloeiend rijk, 't welk sloopt, vermast van weeld' en schat,
of uit te roeien voor vermogen grote stad,
of voor doorluchtig huis en stamme te vernielen?
Werwaarts hebt gij 't gemunt?194
BEDROG

195

200

205

190

194
195
196
198
199
200
201
201
203
204
205
206

Wij volgen op uw hielen.
Mijn zinnen zijn, o al t' onderbrengende Twist,195
gescharpt tot uwen dienst op duizenderlei list196
en valsheid weifeloog. Al wat er in 't vermogen
van blinde lagen is en van verbloemde logen,198
van arge schallikheid, van dubbeltongsheid stout,199
van haatlijk veinzen, van deurtraptheid menigvoud,200
van nijdig' achterklap, al wat met slimme streken201201
verraderij vervloekt, is machtig te besteken,
wat met meinedigheid, die godvergeten prij,203
is door te drijven, laat dat komen aan op mij.204
En zijt gerust, heb ik de Grieken kunnen leren205
de goôn te roepen om een dakschaar met haar zweren,206
te leiden om de tuin, de kindren door het spel,

Onzalige godin...vernielen?: verderfelijke godin, welk bloeiend rijk, dat uiteen dreigt te
vallen door een overmaat aan weelde en rijkdom, ben je van plan te vernietigen, of welke
machtige stad zoek je uit te roeien of welk aanzienlijk geslacht of familie te gronde te richten?
Volgens Lipsius is weelde een van de oorzaken van burgeroorlog, Politica VI, 2
Werwaarts: op wie of wat
zinnen: gedachten; al t' onderbrengende: alles onderwerpende
gescharpt tot...weifeloog: er helemaal op ingesteld om u van dienst te zijn met alle mogelijke
sluwheid en gluiperig bedrog
blinde lagen: verborgen listen; verbloemde logen: bewimpelde leugens
arge schallikheid: lage sluwheid; dubbeltongsheid stout: gemene dubbelhartigheid
haatlijk: weerzinwekkend; deurtraptheid menigvoud: veelsoortige sluwheid
nijdig' achterklap: afgunstige laster
al wat...besteken: alles wat in staat is, door gemene streken, vervloekt verraad te
bewerkstelligen
meinedigheid: ontrouw; prij: kreng; Bedrog personifieert hier de meinedigheid
is door te drijven: is gedaan te krijgen
heb ik...leren: als ik de Grieken heb kunnen leren
de goôn te roepen om een dakschaar: de goden voor de gek te houden (door iets te vragen
dat zij toch niet kunnen geven omdat het niet bestaat); zweren: bezweringen
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210

215

de mannen door den eed, en, met het vossenvel208
behendig aangenaaid, te stoppen en vervangen
al waar de leeuwenhuid niet toe en mochte langen;
heb ik het Roomse volk, nazaten van dat vrij,211
oprecht en preuts geslacht 't welk tot verraderij212
te vroom, nauw anders streed als onder vliênde vlaggen,213
doen keren tot vergif, en tot bedekte daggen;214
heb ik den helsen Jood, bewaarder van de bus,215
zijn Meester en zijn God doen leev'ren door een kus,216
ik zal wel strekken nu een dochter van de boosheid.217
TWIST

Aan werk ik helpen zal uw vernuftige loosheid218
en uw schendzieken arm aan oeff'ning tegelijk.219
GEWELD

220

208

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
220
221
222
223

't Zij gij gegrepen aan wilt hebben 't Franse rijk,220220
tussen Garonn' en Loir' de borgerschap ontuien,221
de Seine, krom van loop, tegen de Rhône opruien,222
of Witte en Rode Roos verhitten in 't geschil223
en stoppen toe de Theems met lijken zijnen kil,

en, met...langen: en door list tegen te houden of te verschalken alles waarbij kracht alleen
niet toereikend was. Het vossenvel en de leeuwenhuid representeren de twee, al bij Cicero
genoemde, manieren van onrecht die door heersers kunnen worden gebruikt om iets te
bereiken nl. list en geweld. Als geweld faalt is de beurt aan list. De metafoor is vooral door
Machiavelli erg bekend geworden
het Roomse volk: de Romeinen; dat vrij, oprecht en preuts geslacht: dat onafhankelijke,
rechtschapen en dappere volk
tot verraderij te vroom: te deugdzaam voor verraad
nauw: nauwelijks; vliênde vlaggen: vliegende vaandels
doen keren: zich laten wenden; bedekte daggen: verborgen dolken
den helsen Jood: Judas Iskarioth, de discipel die Jezus verried; bus: beurs; Judas was
verantwoordelijk voor de financiën van Jezus en zijn volgelingen (vgl. Johannes 12:6, 13:29)
zijn Meester en zijn God: Jezus; doen leev'ren: laten uitleveren
strekken: dienen als; de boosheid: het kwaad
vernuftige loosheid: gewiekste sluwheid (van Bedrog)
schendzieke arm: arm die graag verwoest (van Geweld); tegelijk: eveneens
't Zij: hetzij
deze regels kunnen verwijzen naar de honderdjarige successie-oorlog (1339-1453) of naar
de zestiende-eeuwse godsdienstoorlogen in Frankrijk
ontuien: in rep en roer brengen
opruien: ophitsen
of Witte...kil: of de strijd tussen de huizen York (witte roos) en Lancaster (rode roos)
aanwakkeren en de bedding van de Theems afdammen met lijken; verwijzing naar de Engelse
rozenoorlogen tussen 1455 en 1485
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225

230

235

225

226

228

229
230
231

232

233

234

235

236

of Duitsland schudden dat de vorsten haar verzetten225
tegen de steden op haar vrijheid trots, of wetten226
de Portugese haat tegen de Kastiljaan,
of in het averoud Italiën klauwen slaan228
en rijten het vaneen door 't dodelijk krakelen229
van Guelf en Ghibellijn, de schadelijke delen,230
of dat u lust den Turk tegen den Tartaar rap,231
tegen den Mameluk der Perzen ridderschap,232
den gelen Indiaan tegen het rijk van Chine,233
den schenstraat Arabees tegen den Abessine,234
tegen den Christen kloek des Moors verbolgen krop,235
strand tegen strand, zee tegen zee te maken op,236

schudden: wakker schudden; dat: zodat; haar verzetten: zich teweer stellen; verwijst
waarschijnlijk naar de grote stedenoorlog in 1388 in Zuid-Duitsland, waarin de steden hun
vrijheid bevochten
wetten: aanscherpen; hoewel Portugal al in de twaalfde eeuw onafhankelijk werd van Kastilië,
bleef de verhouding tussen beide landen vijandig. Eerst de Portugese overwinning bij
Aljubarrota in 1385 bracht Portugal definitief veiligheid
averoud: overoud; in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw werd Italië
verscheurd door de strijd tussen de Ghibellini, de aanhangers van het gezag van de Duitse
keizer, en de Guelfi, de tegenstanders daarvan, die doorgaans werden gesteund door de pausen
't dodelijk krakelen: de dodelijke twisten
de schadelijke delen: de partijen die alle onheil veroorzaken
dat u lust: dat het u behaagt; rap: wild; waarschijnlijk verwijzing naar het jaar 1402, toen de
Osmaanse sultan Bajezid 1 bij Angora in Anatolië vernietigend werd verslagen door de
Tartaarse veroveraar Timoer Lenk
Mameluk: Egyptisch krijger; de Mamelukken vormden de gewapende macht van de Egyptische
vorsten van de dertiende tot het begin van de zestiende eeuw, toen, in 1517, de Osmaanse
sultan Selim 1 Egypte veroverde. Ook onder het Osmaanse bewind speelden zij een belangrijke
militaire rol, zoals bij de botsingen tussen het Osmaanse en het Nieuw-Perzische rijk in de
zestiende eeuw
den gelen Indiaan: de Mongolen; in 1218 hadden de Mongolen onder Dzengis Khan grote
delen van China veroverd. In de loop van de dertiende eeuw kwam vrijwel geheel China
onder hun bestuur
den schenstraat Arabees: de Arabische rover; Abessine: Abessijn; verwijst waarschijnlijk
naar rooftochten vanuit het Arabisch schiereiland (Jemen) naar het aan de overzijde van de
Rode Zee gelegen Abessinië (Ethiopië)
Christen kloek: dappere christen; des Moors verbolgen krop: de kwade Moor; dit kan verwijzen
naar de langdurige strijd in de middeleeuwen tussen de Spanjaarden en de Moren, die in
1492 werd beëindigd met de verovering van Granada door Ferdinand en Isabella, waarmee
er een eind kwam aan het islamitisch kalifaat in Spanje. Het kan echter ook slaan op de
voortdurende strijd tussen de christelijke volken van Europa en het Osmaanse rijk
te maken op: op te zetten
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240

de koningen vol prachts, hertogen grof van have,237
te doen in haar bederf met arren moede draven,238
't aardrijk in vuur en vlam te stellen, en in roer239
weerspannig overeind 's ontzetten werelds vloer,
mijn hand en wederstaan noch wapenen, noch wallen,241
z' is reed, geeft, als gij wilt, teken om aan te vallen.242
Mijn spieren jeuken.243
BEDROG

Ik van groten ijver zwoeg.
GEWELD

Waar leidt de tocht?244
TWIST

245

250

255

237
238
239
241
242
243
244
245
246

252
253
254
255

Gij zijt voor deez' tijd ver genoeg.
Legt krachten gij te kost, gij konst en listigheden245
aan 't plagen van dit volk. Op adel, graaf en steden246
uw razerije velt. Gaat haar met loze grond
en gladde strikken aan en brengt met helse vond
de voorzichtigste bij, bedraait haar de gedachten,
dat zij niet weten waar vertrouwen, waar haar wachten,
door al te scheven gang verbijsterd in het spoor.
Houdt mijn voetstappen warm, ik treed u moedig voor.252
Thans zullen haar ook bijkomen de krijg moorddadig,253
de leedkauwende wraak, de wreedheid ongenadig,254
de rouwe roodoog en de honger slijtevlees255

koningen vol prachts: praalzuchtige koningen; hertogen grof van have: rijke hertogen
te doen...draven: hun verderf doldriftig tegemoet te laten snellen
't aardrijk...vloer: de aarde in vuur en vlam te zetten en de uit haar voegen gerukte wereld
in beroering te brengen
mijn hand...wallen: tegen mijn hand zijn geen wapens of muren opgewassen
z' is reed: zij is bereid
Ik van groten ijver zwoeg: ik sta te hijgen van geestdrift
Waar...tocht?: waar gaan we heen?; voor deez' tijd: op dit moment
Legt krachten...volk: gebruik jij geweld, en jij bedrog en list om dit volk te kwellen
Op adel...spoor: laat jullie woede neerkomen op adel, graaf en steden; valt hen aan met valse
redeneringen en sluwe listen; misleidt de schrandersten met helse middelen; verwart hun
gedachten zodat zij niet weten wie zij kunnen vertrouwen en voor wie zij op hun hoede
moeten zijn, omdat zij door hun bijzonder verkeerde manier van handelen het spoor bijster
zijn geraakt
Houdt...voor: volg mij op de voet, ik ga jullie onverschrokken voor
Thans: straks; haar bijkomen: hen overvallen
leedkauwende wraak: wrokkende wraak
de rouwe roodoog: het smartelijk verdriet; honger slijtevlees: allesverterende honger
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260

met haren kwaden raad, de verveloze vrees256
met argvermoên, haar naaste bloed, de armoe smalijk,257
de kortademde moeit', de dood van opzicht lelijk.258
Elk schriklijker om zien als ander, met een zwerm259
van zorgen knagend' en te machtig alle scherm.
Scheuren en schenden zullen zij, roven en rukken,261
vellen en villen elk om strijd, scheren en plukken262
't betoverde geslacht.263
BEDROG

Voogdesse, treedt voorheen.
GEWELD

Wij volgen onvermoeid met evenwijde schreên.264
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

265 Wie zal in prinsendienst voortaan265
zich kwijten vroom, oprecht en heilig?266
De besten 't booste loon ontvaên267
en nergens is de trouwe veilig.
De here van Velsen in vreemden land269
270 lag onder onbekende daken,270
als nijver en nechtig en trouw gezant271
en dreef des graafs van Holland zaken.272

256
257
258
259
261
262
263
264
265
266
267
269
270
271
272

met haren kwaden raad: vergezeld door hun slechte raadsman; de verveloze vrees met
argvermoên: de bleke, door achterdocht aangewakkerde, angst
bloed: verwant; de armoe smalijk: de verachte armoede
kortademde moeit': vermoeiende inspanning; van opzicht lelijk: afschuwwekkend
Elk...scherm: de een nog vreeswekkender om te zien dan de ander en vergezeld door een
reeks kwellende angsten, waartegen men zich niet kan verweren
scheuren: verwoesten; schenden: verkrachten; rukken: wegslepen
vellen: moorden; elk om strijd: ieder om 't hardst; scheren: plunderen; plukken: beroven
't betoverde geslacht: het verwarde volk; Voogdesse, treedt voorheen: gebiedster (Twist), ga
vooruit
met evenwijde schreên: in hetzelfde spoor
in prinsendienst: in dienst van de vorst
zich kwijten...heilig: zijn plicht doen eerlijk, rechtschapen en godvruchtig
De besten...ontvaên: de besten ontvangen het slechtste loon
in vreemden land: volgens de traditie was Geeraerdt van Velsen in de stad Bergen, in
Henegouwen
lag: logeerde; onbekende: vreemde
nechtig: ernstig
dreef: behartigde
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Om 't voordeel zijns landsheren liet273
hij 't zoete slapen alle nachten,
275 zijn nieuwe bruid en had hij er niet,275
die hem zijn zorgen kon verzachten.
Hoe luttel vermoedt hij dat oude haat
hem had zo verre doen verzenden,
en middelertijd, met euvelen raad,279
280 de graaf zijn ere zocht te schenden.
O zaad des Roomsen konings waard,281
wat oorzaak had uw onbezweken282
en moedig hart van eelder aard,283
met zo verwoeden brand ontsteken?284
285 Dat was een antwoord al te straf285
en kwalijk op zijn hoofs behouwen,
dat d'al te vrijpostige ridder gaf,287
toen gij hem vergd' uw boel te trouwen.288
‘Dat ik, God lijd' het nimmermeer,289
290 zij tegen die schand' opgewassen’,
sprak Geeraerdt van Velsen tot zijn landsheer,
‘uw slete schoen mijn voet niet passen.’292
De graaf verbeet zijn leed totdat293
men d'adellijke maagd van Woerden,294

273
275
279
281
282
283
284
285
287
288
289
292
293
294

zijns landsheren: nl. Floris V
zijn nieuwe bruid: zijn jonge bruid, nl. Machtelt
middelertijd: intussen; met euvelen raad: door slechte raad
O zaad des Roomse konings waard: o zoon van de voortreffelijke Rooms-Koning
wat: welke; onbezweken: standvastig
van eelder aardt: van nature edel
met zo verwoeden brand ontsteken: in zulk een razende woede doen ontsteken
Dat was...behouwen: dat was een wel erg scherp en weinig hoofs antwoord
ridder: nl. Geeraerdt van Velsen
toen...trouwen: toen gij, graaf Floris, hem vroeg uw minnares te trouwen
“Dat ik...opgewassen”: Moge ik - God verhoede dat het ooit weer gebeurt - tegen die
schandelijke belediging bestand zijn
slete: afgedankte
zijn leed: zijn woede
d'adellijke maagd van Woerden: Machtelt was de dochter van Harman van Woerden
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295 in staatlijk zelschap, uit haar stad295
voor vrouw op 't Huis te Velsen voerde.296
Toen raakte, door verspeten smart,297
de vorstelijke boel aan 't razen
en heeft het smokend vuur in 't hart
300 weer, door zijn oren, opgeblazen.
Hoe zelden zal, in minnes gloed,
smekende mond haar bede missen?302
En gij, hovaard en overmoed,303
hoe kunt gij 's mensen bloed ophissen?
305 De grave reed naar 't slotelijn305
dat in 't geboomt' verschuilt zijn kruinen306
waar Holland op zijn smalst mag zijn307
en krimpt voor 't stuiven van de duinen.308
De duinen die bij verwaaid onweêr309
310 met grond met al de vruchten snoepen,310
als de Noordzee en Wijkermeer311
elk met oneven keel beroepen.
Vrouw Machtelt staakte haar naaldwerk knap,313
als zij de tijding heeft vernomen

295
296
297
302
303
305
306
307

308
309
310
311
313

in staatlijk zelschap: met een aanzienlijk gevolg; haar stad: Woerden
voor vrouw: als kasteelvrouwe; op: naar
Toen raakte...opgeblazen: toen begon de minnares van graaf Floris, verbitterd door haar
wrok, tekeer te gaan en heeft het in Floris smeulende vuur via zijn oren weer aangewakkerd
smekende mond: vleiende stem
hovaard: hoogmoed, overmoed: trots
't slotelijn: het kasteeltje
kruinen: daken
mag zijn: is; het slot Velsen stond ten noorden van Haarlem, waar Holland op zijn smalst
was en slechts bestond uit een rij duinen met geestgronden erachter. Het IJ, naar het noorden
verbonden met het Wijkermeer, kwam zo diep het land in dat Holland op dit punt vrijwel in
tweeën werd gesneden.
en krimpt...duinen: en nog smaller wordt bij het verstuiven van de duinen
verwaaid onweêr: zware storm
met grond...snoepen: zich mét de grond de vruchten van het veld toe-eigenen (door alles
onder te stuiven)
als...beroepen: terwijl de Noordzee en het Wijkermeer elkaar met een ongelijk geluid
toeroepen
knap: onmiddellijk
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315 en daalde van de wenteltrap,
om haar landsheer temoet te komen.316
‘Nieuws van uw man, mijn nicht,’ zei hij,
‘niet lang gij spanen zult uw minne,318
leid mij waar 't is om spreken vrij.’319
320 Zij gaat, hij volgt ter kamer inne.
Mits dat de grendel gaf een kras,321
hoezeer ontzetten al haar leden.
De grave werd gewaar wel ras,323
dat woorden daar geen proef en deden.
325 Zij riep zo luid kracht en geweld.325
‘Wat maakt gij, mijn edele landeshere?326
Waar daar een man op mij gesteld,327
gij zoudt hem met uw zwaard afkeren.’
Hoe zij meer riep en kermd' en bad,
330 hoe dat hij dwong en drieste grover,330
totdat de heilloze lust was zat331
en gaf zijn hart de wroeging over.332
Nu, ducht ik, brouwt de wraak versteurd333
den gantsen lande kwaad met hopen:
335 O God, wat d'overheid verbeurt335
d'onnozelen al te duur bekopen!

316
318
319
321
323
325
326
327
330
331
332
333

335

temoet: tegemoet
niet lang...minne: niet lang zult gij uw geliefde missen
leid...vrij: breng mij naar een plaats waar we ongestoord kunnen praten
Mits...leden: op het moment dat de grendel knarste verstijfde zij van ontzetting
De grave...deden: de graaf merkte al snel dat mooie woorden niets baatten
Zij riep...geweld: zij riep luidkeels dat zij verkracht werd
maakt: doet
“Waar daar...afkeren”: als iemand mij zou lastigvallen, zou u hem met het zwaard moeten
bestrijden
hoe dat...grover: hoe meer hij aandrong en hoe brutaler hij te keer ging
heilloze lust: gruwelijke hartstocht; zat: verzadigd
en gaf...over: en hij zijn hart overgaf aan wroeging
Nu, ducht ik...bekopen: nu, vrees ik, brouwt de geprikkelde wraakzucht het hele land
overvloedig onheil: o God, voor wat de overheid misdrijft, moet het onschuldige volk
bijzonder zwaar boeten
vgl. Horatius, Epistulae, 1, 2, 14; Baeto, 673-676
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Tweede bedrijf
GEERAERDT VAN VELSEN,

Schildknaap

GEERAERDT VAN VELSEN

Mijn paard staat bij de brug vast aan de teugelsnoeren.
Men doe 't terstond gerak met havenen ende voeren,338
eer het de koud' bevang.
SCHILDKNAAP

340

Met blijdschap ik aanschouw
uw wederkomst mijn heer, hoe is 't vergaan?340
GEERAERDT VAN VELSEN

De wouw
placht eens de schrik te zijn van kiekens mak en duiven.
Gekeerd is 't en hij zelf benageld in de kluiven342
van moediger gediert.
SCHILDKNAAP

Wat, is de graaf in 't net?
GEERAERDT VAN VELSEN

345

Hij is gevangen en zal hier haast wezen met344
de schaar van edelliên en heren bondgenoten,345
hem voerend ordentlijk. Ik kom vooruit gestoten346
met volle ren, om deez' geschiedenis bewust
te maken aan mijn vrouw. Waar is zij?
SCHILDKNAAP

Z' is te rust.

338
340
342
344
345
346

Men...voeren: laat men het meteen verzorgen met roskammen en voeren
vergaan: afgelopen; wouw: grote roofvogel
Gekeerd is 't: nu is het andersom; benageld in de kluiven: geklemd in de klauwen
en...wezen: en zal hier weldra arriveren
schaar: groep; bondgenoten: medestanders
hem voerend ordentlijk: die hem ordelijk meevoeren; gestoten: gesneld
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GEERAERDT VAN VELSEN

Ik ga ter kamerwaart. Ontwaakt, mijn uitverkoren.349
GEERAERDT VAN VELSEN,

Machtelt van Velsen

MACHTELT VAN VELSEN

350

Oi mij! Wie wekt mij? O mijn here welgeboren,350
mijn troost, zijt welkoom. Maar, dus in de nare nacht351
mijn trouwe bruidegom, en waart gij niet verwacht.
Wat komt gij met gevaar door duisternis gereden?353
GEERAERDT VAN VELSEN

355

En gij, wat weigert gij, mijn lief, uw waarde leden354
de zachtheid van het bed en rust dus in de stoel?
MACHTELT VAN VELSEN

Ach, wat kan maken meer dat ik uw afzijn voel356
als 't bedde? Ach, wat meer doen naar uw bijzijn haken357
met smart als 't bedde? Wat kan meer indachtig maken
mij mijnen droeven val als 't bedde zonder u?
GEERAERDT VAN VELSEN

360

Veranderd is het met den vrouwenschender nu:360
gevangen is hij die te dwingen placht voor dezen.361
MACHTELT VAN VELSEN

Van hoeveel kwaads, helaas, zal ik al oorzaak wezen?362
GEERAERDT VAN VELSEN

365

349
350
351
353
354
356
357
360
361
362
363
365

Misschien ook van veel goeds, indien de prinsen prat363
haar spieg'len willen maar. Zij mogen leren dat
niemand het recht ontwast. Die schrik van onderzaten,365

ter kamerwaart: naar haar vertrek
mijn here welgeboren: mijn hooggeboren heer
dus...nacht: zo in de duistere nacht
wat: waarom; met gevaar: met het risico dat je iets overkomt; de duisternis werd per definitie
als gevaarlijk beschouwd
wat: waarom; uw waarde leden: je lieve lichaam
afzijn: afwezigheid
bijzijn: aanwezigheid; haken: verlangen
Veranderd...nu: nu is de positie van de verkrachter veranderd
dwingen: overheersen; voor dezen: tot nu toe
kwaads: onheil; al: wel
indien...ontwast: wanneer de overmoedige vorsten maar een voorbeeld willen nemen (aan
het lot van de gevangen Floris). Dan kunnen zij leren dat niemand boven de wet staat
Die schrik...man: die schrik der onderdanen die het nog maar kort geleden voor een vermaak
hield de beide Staten, adel en burgerij, te beledigen en in schandelijke overmoed het aanzien
en de waardigheid van de ridderschap te krenken, is een gevangene. (De Staten zijn de
vertegenwoordigers van de Standen)
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370

die onlangs hield voor spel te honen beide Staten,
adel en burgerij, met smadig onbescheid,
te tergen 's ridderschaps waardij en achtbaarheid,
is een gevangen man. De dwingeland nu lere369
wie hij onzuiver heeft verreukeloosd zijn ere.
Doet u ter venster en verzaadt met wraak de geest.371
Hij komt terstond.372
MACHTELT VAN VELSEN

Ach, wraak geen schennis en geneest!
GEERAERDT VAN VELSEN

Men zal hem, dat hij proev' wat leed is, leed toedrijven.373
MACHTELT VAN VELSEN

Ach, nimmer moet gij in leed doen zijn meester blijven.374
GEERAERDT VAN VELSEN

375

De smaak van 't leed zal hem doen leeddoenslust vergaan.375
MACHTELT VAN VELSEN

Dat hoord' ik liefst dan ik zag zijn ellenden aan.376
GEERAERDT VAN VELSEN

Goed is die 't kwaad verdraagt en weldaad weet te lonen.377
Maar, wie met dank en wraak van beids zich dapper tonen378
kan vriend en vijand, leeft doorluchtig en vermaard.
MACHTELT VAN VELSEN

380

't Doorluchtig leven zij mij nimmer zoveel waard.
GEERAERDT VAN VELSEN

Tijd is het, vindt gij 't goed, om vensterwaart te pogen.381

369

371
372
373
374
375
376
377
378
381

De dwingeland...ere: de tiran moge er nu achter komen wiens eer hij, door wellust gedreven,
lichtzinnig heeft gekrenkt. In het rechtssysteem van Hoofts tijd geldt dat een verkrachter de
eer van de echtgenoot op de allerzwaarste manier schendt
Doet u ter venster: ga maar naar het raam; verzaadt: verzadig
Ach, wraak...geneest: ach, wraak neemt de schande niet weg
Men...toedrijven: men moet hem, opdat hij ervaart wat smaad is, smaad aandoen
zijn meester blijven: hem overtreffen
De smaak....vergaan: het ondergaan van smaad moet hem de lust tot smaden doen vergaan
Dat...aan: dat laatste zou ik liever horen, dan nu zijn rampzalige situatie aan te moeten zien
Goed...lonen: wie rampen lijdzaam ondergaat en gunsten weet te vergelden is een goed mens
Maar...vermaard: maar wie zich tegenover vriend en vijand zowel met erkentelijkheid als
met wraak krachtig kan tonen, leeft roemrijk en geëerd
om vensterwaart te pogen: om je naar het raam te begeven
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MACHTELT VAN VELSEN

385

Ach neen, geen groter schrik en weet ik voor mijn ogen,382
die, om hem nooit gehad te hebben in 't gezicht,
zo gaarne zouden, laas, verwensen 't lieve licht,
kunnen, in genen schijn, hem aanzien met vernoegen.
GEERAERDT VAN VELSEN

Luister, ik hoor gewag en ga mij derwaarts voegen.386
MACHTELT VAN VELSEN

God geve dat gij u ten besten moogt beraên.387
GEERAERDT VAN VELSEN,

Graaf Floris, Gijsbert van Aemstel, Harman van Woerden

HARMAN VAN WOERDEN

390

Uw hoge sprongen zijn, heer meester, nu gedaan.388
Gij zult na dezen tijd der voeren niet meer drijven:389
in onze hand is 't, u te sparen of t' ontlijven.
GEERAERDT VAN VELSEN

395

382

386
387
388
389
391
392
393

394

't Is daar gekomen toe dat gij vervloeken zult391
en uur en stond toen werd verdicht de valse schuld392
tegen mijn broeder vroom en 't trouwloos lak geweven,393
't welk gij hem op den hals deed werpen om, na 't leven394
hem smadelijk ontroofd, uw klauwen, klem van bloed,
met holle gierigheid te slaan in 't wettig goed.

Ach...vernoegen: ach nee, mijn ogen, die, om hem nooit te hebben hoeven zien helaas graag
het dierbare licht hadden willen vervloeken, kennen geen groter vrees. Zij kunnen, in geen
enkele omstandigheid, met voldoening naar hem kijken
gewag: rumoer; en ga...voegen: en ga ernaartoe.
God geve...beraên: God geve dat jullie overleg positief zal uitvallen
Deze twee regels heeft Hooft ontleend aan Melis Stokes Rijmkroniek, bk. IV, r. 1472-1473
na dezen tijd: vanaf nu; der voeren...drijven: het bewind niet meer voeren
't Is...toe: het is nu zo ver gekomen
en uur en stond: dag en uur; verdicht: verzonnen; schuld: beschuldiging
vroom: rechtschapen; 't trouwloos lak geweven: de verraderlijke beschuldiging opgesteld;
In werkelijkheid had Floris de neef van Van Velsen, Janne, die in Leiden een man voor de
ogen van de grafelijke rechter had doodgeslagen en die rechter had verwond, als een
misdadiger laten onthoofden. In de Divisiekroniek was de terechtgestelde een broer van Van
Velsen geworden
't welk gij...goed: die gij hem deed aanwrijven om, na hem smadelijk te hebben beroofd van
het leven, uw klauwen, nat van bloed, met onverzadigbare hebzucht in zijn wettige bezittingen
te slaan
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Verrader eerloos, streep en schandvlek aller groten!397
GIJSBERT VAN AEMSTEL

400

405

410

415

397
398
399
400
400
402
403
405
406

409

413

Onzalig prins, hoever heeft moedwil u verstoten398
van d' edel glorie, waar gij toe geroepen waardt399
door hooggeborenheid en door den vromen aard400400
en 't vorstelijk geluk van staatlijk' overouderen,
die, tot pilaren van 's lands welvaart uwe schouderen402
verkoren hadden, en u in der hand gebreid403
den erfelijken toom, om, met rechtvaardigheid
te sturen volken trots, die tot verheven trone405
u hadden opgevoerd, vanwaar uw deugd ten tone406
mocht, nevens 't loon bezet in een vernoegd gemoed,
van ieder zijn aanschouwd en loffelijk begroet.
Beloningen dus hoog, hebben ze niet vermogen409
u 't hart te trekken, noch genegenheid gebogen
tot weldoen, door hetwelk zo tallozen tal
bedegen zoude zijn en vrij van ongeval?
In stede van uw graaflijk hulsel te verladen413
met deze perlen, zo minlokkende sieraden,
hebt gij u zelven, laas, een vuilen hoed, besmet
met ongerechtigheid, op 't reukloos hoofd gezet,
verdoemende degeen dien vrijsprak uw gewisse.

streep: bastaard; groten: edelen
Onzalig prins: rampzalig vorst; moedwil: kwaadwillendheid; verstoten: verdreven
d'edel glorie: de hoogste eer
hooggeborenheid: hoogadellijke afkomst
en door...overouderen: en door de omstandigheid dat uw doorluchtige voorouders vorsten
waren die uitblonken door hun deugden
pilaren: steunpilaren
verkoren: gekozen; en u...toom: en u de erfelijke regering hadden nagelaten
sturen: besturen; die tot...opgevoerd: die u tot de hoge troon hadden verheven
vanwaar...begroet: vanaf welke plaats uw deugden evenals de beloning daarvan, die is
gelegen in de zekerheid van de eigen integriteit, openlijk door iedereen zouden kunnen
worden gezien en eervol begroet
Beloningen...ongeval?: is zo'n hoge beloning niet in staat geweest u te bekoren of uw begeerte
te wekken om op de juiste manier te handelen, waardoor talloze mensen voorspoed zouden
hebben gekregen en gevrijwaard zijn geweest voor rampen?
In stede...gewisse: in plaats van uw grafelijke kroon te tooien met deze parels, sieraden
waarmee men de liefde van de onderdanen wint, hebt gij uzelf, helaas, lichtzinnig te schande
gemaakt door onrechtvaardig te handelen en hem te veroordelen die uw geweten vrijsprak
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420

Maar, wie daar op den mond klopt het getuigenisse418
zijns eigenen gemoeds, verdelgt met onbescheid
het leven van de ziel, dat is de reedlijkheid.
O gruwel, eelmans eer te doôn met valse schulden!421
HARMAN VAN WOERDEN

't En bleef daarbij niet.
GEERAERDT VAN VELSEN

425

430

435

418
421
422
423
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

Dat heb ik verdiend met dulden!422
Men pass' het den tiran! Wie door geen vreze zwicht,423
maar dapper is van deugd, hij op zijn hoornen licht.
En wie dat lijdzaam 't juk ontvangt met helen lijve,425
daar is 't: laadt op, laadt op, tot hij daaronder blijve.426
Maar of gij mij al aanzag voor zo slap van moed,427
verrader, dacht gij niet dat iemand van mijn bloed,428
in hoger eer verweend, en ridderlijke magen,429
die haar in duistr' en licht gewoon zijn preuts te dragen,430
dat iemand van mijn groott' en eedle zwagerij,431
den lande door ontzien, dat iemand van dat vrij432
en frank Hollandse volk zijn dagge zoud' ontbloten433
om, door zijn eigen borst ook, u in 't hart te stoten434
tot lossing van dit allerwaardste vaderland435
en wrake van de god- en eervergeten schand',436
die van uw moedwil heeft mijn eerb're vrouw geleden?437

Maar, wie...reedlijkheid: maar wie de stem van zijn eigen geweten het zwijgen oplegt,
vernietigt overmoedig het leven van zijn ziel, namelijk het vermogen tot moreel juist handelen
eelmans eer: de reputatie van een edelman; doôn: doden; schulden: beschuldigingen
Dat...dulden!: dat is mijn beloning voor het (zonder protest) verdragen (van de justitiële
moord op zijn broer)!
Men...tiran!: men moet de tiran met gelijke munt betalen!; Wie door...licht: wie niet uit vrees
toegeeft, maar in deugden uitmunt, die neemt hij (nl. Floris) op zijn horens
lijdzaam: gelaten
blijve: bezwijkt
of: als; slap: zwak; moed: gemoed
bloed: geslacht
in hoger eer verweend: uitmuntend door een grote reputatie; en ridderlijke magen: en [door]
ridderlijke bloedverwanten
haar: zich; preuts te dragen: grootmoedig te gedragen
groott': status; eedle zwagerij: adellijke verwantschap
den lande door ontzien: door het gehele land gerespecteerd
dagge: dolk
om...stoten: om, met opoffering van eigen leven, uw hart te doorsteken
lossing: verlossing; allerwaardste: allerdierbaarste
van: voor; god- en eervergeten: goddeloze en gewetenloze
van uw moedwil: door uw onbeheerste geilheid; geleden: ondervonden
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HARMAN VAN WOERDEN

440

445

Daartoe geboren wij, dat uwer dartelheden438
verwaande woestigheid die veel te weeldrig klom,
met onze naam en haav' naar lust zou springen om?
Dat wij, in dienstbaarheid verbluffet, zouden telen441
voor beulen onze zoons, onz' dochters voor bordelen?
W' en zijn van de helden vroom en brave stammen, die 't443
nooit veilig was te smaên, die bastaardspruiten niet.
En dat het naneef zij, God geve het t' genen stonde.
Nu trekt den dwingeland den handschoen uit den monde!
Wat wil hij zeggen?
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Welk' uitvluchten dicht uw geest?447
GRAAF FLORIS

Gij heren, ben ik niet uw wettig vorst?
HARMAN VAN WOERDEN

Geweest.
GEERAERDT VAN VELSEN

450

Gij waart het alzo lang gij eer en eed betrachtte,449
toen die verstorven in uw goddeloos gedachte,450
verstorf aan ons de staf des vorstelijken hands.451
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Aan ons, die leden zijn der Staten dezes lands,452
wien gij 't voornaamste der voorwaarden hebt gebroken

438

441
443

447
449
450
451
452

Daartoe...om?: dacht u dat wij ertoe zijn geboren, dat de door uw wellust gedreven arrogante
willekeur, die veel te losbandig werd, met onze reputatie en ons bezit naar believen zou
kunnen omspringen?
Dat wij...bordelen?: dat wij, als slaven onderdrukt, onze zoons zouden verwekken om beulen
te worden, onze dochters om in bordelen te gaan?
W' en zijn...stonde: wij zijn geen bastaards van rechtschapen helden en aanzienlijke geslachten,
die men niet ongestraft kon honen. En God verhoede dat onze nakomelingen het ooit zouden
worden
dicht: verzint
alzo: zo; betrachtte: handelde naar
toen...hands: toen uw goddeloze geest daarmee (eer en eed) steeds minder rekening hield,
stierf voor ons langzamerhand uw vorstelijk gezag af
staf: scepter
Staten dezes lands: deze uitspraak is historisch gezien onjuist, omdat er tijdens het bewind
van Floris v geen Staten bestonden. Hooft heeft deze constitutionele verhoudingen gebaseerd
op Hugo de Groots Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique
(1610). In dit werk poneerde De Groot dat er sedert de tijd van de Bataven in Holland Staten
hadden gefunctioneerd die de dragers waren van de soevereiniteit
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455

460

dewelke waren op uw huldinge besproken.454
Gij zwoer, met daging Gods en bij gestaafden eed,455
dat gij dit vrije volk, in oorlog en in vreed',
trouwlijk berechten zou en vromelijk bewaren457
eer dat het graaflijk goud genaken mocht uw haren.458
Daar zijt gij op gehuld, en is u toegezeid459
bij ede wederom, daarop gehoorzaamheid,
't welk, toen gij maakte los, los werden d'onderzaten.461
GRAAF FLORIS

Zo stelt mij dan te recht voor 't lichaam van de Staten.462
't Geen mij mijn kranse gaf, dat oordeel' van mijn krans.463
GEERAERDT VAN VELSEN

De minste van het volk is halsheer des tirans.464
HARMAN VAN WOERDEN

465

Des rechts uitroeier is onwaardig 's rechts weldaden.465
GRAAF FLORIS

Uw broeder is gedoemd bij wettig hof en raden.466
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Wettig gekozen, maar wel wetteloos van stem.467
GRAAF FLORIS

Zij streken 't vonnis.468
GEERAERDT VAN VELSEN

Uit gij voerd' het tegen hem.
GRAAF FLORIS

Is 't recht vervalst, zij deên 't: verhaalt het op haar allen.469

454
455
457
458
459
461
462
463
464
465
466
467
468
469

huldinge: inzwering
met daging Gods: onder het aanroepen van God als getuige; bij gestaafden eed: met een
voorgesproken en exact nagesproken eed
trouwlijk...bewaren: getrouw zou regeren en dapper verdedigen
eer...haren: voor de grafelijke kroon u op het hoofd zou worden gezet
Daar zijt...gehoorzaamheid: op die voorwaarden bent u aangesteld en daarop is u omgekeerd
gehoorzaamheid gezworen
't welk...d'onderzaten: die de onderdanen, toen gij u niet meer aan de voorwaarden hield, u
niet meer waren verschuldigd
't lichaam van de Staten: de voltallige vergadering van de Staten
't Geen...krans: laat degenen die mij tot graaf verhieven, over mij oordelen
halsheer: scherprechter
Des rechts uitroeier: de rechtsverkrachter
gedoemd: veroordeeld; raden: rechters
maar wel wetteloos van stem: maar die zich in hun oordeel niet aan de wet hielden
streken: velden; Uit gij voerd': gij voerde het uit
verhaalt...allen: eist genoegdoening van hen allen
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GIJSBERT VAN AEMSTEL

470

Dat 's eerst de schelm, wien schiedt het schelmstuk ten gevalle.470
GEERAERDT VAN VELSEN

Welk' onbeschaamdheid? Dart gij, vrouwenschender snood,471
ontschuldiging bereên?
GRAAF FLORIS

475

Mijn leven en mijn dood
zijn, heren, in uw macht. En wilt gij mij gebieden
te zwijgen, 'k weet ik moet gehoorzaam zijn ulieden.
Indien gij mij gebiedt te spreken, ik beken475
dat ik gevallen en niet zonder schuld en ben.
Oordeelt het gij, hoever die schuld moet zijn getrokken.477
Dit darr' ik bidden, dat gij niet en laat verrokken478
Uw reed'lijkheid door tocht en hevigheid van moe.
HARMAN VAN WOERDEN

480

Hetgene dat gij wilt dat nu een ander doe,
stond te betrachten gij, toen gij uw korzelheden,481
door een vrijpostig woord en gulhartige reden482
geraakt aan 't hollen, smeet den toom los in den nek,483
daar zij niet waren zelf dan veel te hard van bek.484
GRAAF FLORIS

485

Mij leert mijn scha mijn feil, u leer' zij niet te feilen.485
GEERAERDT VAN VELSEN

Bevaren loodsman, zal ons uwe zorge peilen486
tevoren onze zee? Vanwaar dit hart zo goed?

470
471
475
477
478
481
482
483
484
485
486

Dat 's...gevalle: dat is pas een schurk, wie heeft er voordeel van die schurkenstreek?
Dart...bereên?: boosaardige verkrachter, durft gij verontschuldingen aan te voeren?
beken: erken
Oordeelt...getrokken: u moet oordelen hoe zwaar die schuld moet wegen
Dit darr'...moe: dit waag ik te verzoeken, dat gij uw redelijk oordeel niet van het juiste spoor
laat brengen door hartstocht en heftigheid van gemoed
stond te betrachten gij: had gij moeten overwegen; korzelheden: driften
vrijpostig: openhartig; gulhartige reden: onbedachtzaam gepraat
geraakt...nek: eenmaal op hol geslagen, de vrije teugel liet; het beeld van een ongebreideld
paard was al vanaf Plato in de West-Europese cultuur stereotiep voor losgeslagen hartstochten
daar...bek: aangezien zij niet onder controle waren te krijgen
Mij...feilen: mijn jammerlijke situatie leert mij mijn misdaad in te zien, u moge zij leren niet
te falen
Bevaren...zee: ervaren loods, moet uw bezorgdheid onze toekomstige koers bepalen?
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GRAAF FLORIS

490

Ik acht dat wijsheid nut aan vriend en vijand doet,488
des wens dat z'u verzell', al had ze mij verlaten489
toen ik in mijn gemoed, verbolgen bovenmate,490
besloot te doen den stap die mij aan 't glissen bracht.491
Laat worden iets verschoond mijn misslag onbedacht492
van d' uitstekende plaats waar ik op was gezeten,493
en wilt geen vorst zijn ruimt' naar almans deunheid meten.494
HARMAN VAN WOERDEN

495

Wat ruimt'? De woestigheid van uwe lusten boos,495
en moedwil?
GIJSBERT VAN AEMSTEL

500

488

489
490
491
492
493
494

495
497
498
499
500

Wettig vorst en was nooit wetteloos.
Hoewel hij, zonder het gemenebest te steuren,497
mag ongehouden, ja moet, wezen in veel keuren,498
voor welke 't vollik heeft te buigen met geduld.499
Want wetten stelt altijd degeen die wettig huldt,500
te weten 't eind waartoe hij iemand gaat verheffen.
Dat is opdat die 't volck in deugd zou overtreffen
met meerder wijsheid, goed bejagen, kwaad verhoên
en sturen 't al terecht, dan de gemeent' zou doen.

acht: ben van mening; wijsheid: politiek-moreel inzicht; dit is de prudentia, één van de vier
kardinale of vorstelijke deugden; zij geldt als het complex van overwegingen dat bepaalt of
men politiek en moreel juist handelt
des...verzell': daarom wens ik dat u het (juiste politieke inzicht) zult mogen hebben
verbolgen bovenmate: bijzonder vertoornd
glissen: glijden
misslag onbedacht: onbezonnen vergrijp
van...gezeten: door de hoge positie die ik innam
en...meten: en beoordeel de vrijheid van handelen van een vorst niet naar de beperkte ruimte
die het gewone volk heeft; de gedachte dat de daden van een vorst naar andere, hogere
maatstaven moeten worden beoordeeld heeft Hooft ontleend aan Montaigne, vgl. Essais, I,
36; II, 7
De woestigheid van uwe lusten boos, en moedwil: de ongeremdheid van uw vuige lusten en
kwaadwilligheid
zonder...steuren: zonder de gemeenschap schade te berokkenen
mag...keuren: zich niet kan, of sterker nog, zich niet hoeft te houden aan veel verordeningen
geduld: berusting
Want wetten...doen: want degene die een vorst op wettige wijze aanstelt, bepaalt altijd de
wetten; deze liggen namelijk besloten in het doel van die aanstelling. De vorst wordt
aangesteld met het oogmerk dat hij het volk in deugzaamheid zal overtreffen en dat hij met
meer politiek inzicht het goede zal nastreven, het kwade zal verhinderen en alles beter zal
leiden dan de burgerij zelf zou doen. Deze redenering gaat terug op Lipsius' Politica, II, 7
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505

510

Deez' wet verknoopt den prins. Ook binden hem de wetten505
die ons de Hemel gaf en die nature zetten506
met diepe letters deed, in 't redelijk verstand.
Deez' moet hij volgen, al waar' 't maar ten spiegel. Want
de onderzaat is op de wet gewend te luieren,509
maar ieder zoekt den vorst zijn wandel na te kuieren.510
Geoorloofd acht men 'tgeen dat hij geboden heeft,511
maar eerlijk eerst en schoon hetgeen dat hij beleeft.
HARMAN VAN WOERDEN

De harder, als hij dwaalt met reukeloze benen,513
beslommert zich en 't vee, in moerachtige venen.514
GRAAF FLORIS

515

Wat eist gij voor de schuld dat ik tot beet'ring doe?515
GEERAERDT VAN VELSEN

Uw leven, staat en bloed zijn te gering daartoe.516
HARMAN VAN WOERDEN

Dit is het voordeel van de grootste schelmerijen,517
dat nimmer naar verdienst de straf haar kan doen lijen,518
en altijd d' arme wraak vindt haar verhaal te kleen.519
GRAAF FLORIS

520

505
506

509
510
511

513
514
515

516
517
518
519
520

Heeft wie zijn misdaad rouwt dan niet genoeg geleên?520

verknoopt: bindt; prins: vorst; de wetten die ons de Hemel gaf: de eeuwige en onveranderlijke
goddelijke wet
(de wetten) die nature...verstand: de natuurwet die de redelijke mens is aangeboren. Bij Hugo
de Groot zijn dit de voorschriften die de menselijke rede de mens ingeeft, zodat hij als een
redelijk wezen handelt
de onderzaat...luieren: de onderdaan is niet gewoon zich zorgvuldig aan de wet te houden
maar...kuieren: maar iedereen probeert de handel en wandel van de vorst na te volgen
Geoorloofd acht...beleeft: wat hij heeft geboden acht men rechtmatig, maar achtenswaardig
en goed vooral hoe hij in moreel opzicht handelt. Ook deze passage gaat terug op Lipsius'
Politica, II, 9
dwaalt: rondzwerft; met reukeloze benen: zonder op te letten waar hij loopt
beslommert zich...venen: verdwaalt met zijn dieren in de drassige venen
beet'ring: boete; in het Hollandse rechtssysteem hadden mannen het recht om iemand aan te
klagen, omdat hij hun vrouw verkracht had. Deze kon dan worden veroordeeld tot een
openbare schuldbekentenis en tot een verzoek om vergiffenis en daarboven tot een betaling
van een geldsom om de aangedane schade te vereffenen
staat: positie
schelmerijen: schurkenstreken
naar verdienst: overeenkomstig de zwaarte van de misdaad; haar: degenen die de
schurkenstreken begaan
verhaal: genoegdoening
rouwt: berouwt
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GIJSBERT VAN AEMSTEL

Genoeg voor hem, maar niet tot beternis van andren.521
HARMAN VAN WOERDEN

525

Leidt jullie binnen t'zaam de kweller der Holland'ren.522
Ik ga de ronde doen en zelve nemen acht523
hoe brug en poort verzorgd, en torens zijn bewacht.524
Verzekert hem terwijl. Ik zal mij herwaarts spoeien.525
GEERAERDT VAN VELSEN

Waar is mijn schildknaap? Brengt hier ijzers om te boeien,
men kan bewaren den verrader niet te vast.527
GIJSBERT VAN AEMSTEL

De schildknaap is daar al.
GEERAERDT VAN VELSEN

Daar dient wel op gepast.528
EENDRACHT,

Trouw, Onnozelheid

EENDRACHT

530

521

522
523
524
525
527
528
529

530
531
532

Mijn heugelijke troost, o lieve gezellinnen,529
gij die met zuiver snoer gewend zijt op te winnen530
uw vlechten zilververf gebleekt van menig' eeuw531
en met den sluier wit ophuift deez' heil'ge sneeuw,532

hem: hemzelf; beternis: morele beterschap. De in 520-521 uitgedrukte gedachte dat straf niet
alleen dient om misdaad te bestraffen, maar ook als waarschuwing aan anderen om niet in
dezelfde fouten te vervallen, kan Hooft zowel aan Montaigne als Lipsius hebben ontleend;
vgl. Montaigne, Essais, III, 8; Lipsius, De constantia, II, 10
Leidt...binnen: brengt naar binnen
nemen acht: inspecteren
verzorgd: in staat van verdediging gebracht
Verzekert hem: stel hem in verzekerde bewaring; terwijl: intussen; herwaarts: daarheen (naar
brug en poort en torens)
bewaren: bewaken; niet te vast: niet stevig genoeg
Daar dient wel op gepast: er dient goed op hem gelet te worden
Eendracht kan op verschillende manieren worden uitgebeeld. Ripa beschrijft onder andere
een vrouw met een olijfkrans, met in haar rechterhand een bundel pijlen die omwonden zijn
met een rode en witte band. In de linkerhand houdt zij een hoorn des overvloeds die symboleert
dat ze welvaart voortbrengt (Iconologia, 97); Mijn heugelijke troost: mijn opgewekte steun
zuiver snoer: schoon lint; op te winnen: op te binden
zilververf: zilvergrijs; van: door
ophuift: bedekt; deez' heil'ge sneeuw: deze eerbiedwaardige witte haren
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535

540

545

550

wiens loffenisse nooit kwetsuren leed of breuken,533
die noch van lief, noch ook van leed uw woord laat kreuken,534
t' eenvoudig om te doen 't gelaat met schallikheid,535
ja zeggen tot hetgeen waar 't harte neen toe zeit,536
wel grootmoedige Trouw. En gij dien t' allen tijden537
ondragelijker valt het letten dan het lijden,538
voldoend' Onnozelheid, gij ziet om heind' en veer,539
wat nemen, in dit land, de zaken voor een keer.
De Twist, met groter feest ontvaên, is heel aan 't woeden,541
zij heeft doen barsten uit d' ontstekene gemoeden542
der edelingen trots. En niet één grote stad,543
of daar en heeft het gif haars adems op gevat.544
De beste leden zit de smet diep in 't gebeente,545
en loopt geweldelijk voort onder de gemeente546
die morrend t'zamen rot. 't Aardrijk dat ik betree547
roept oorlog, oorlog, en ontzeit mijn zolen vree.548
Des ik mijn hielen licht, besloten te vertrekken549
van den gevloekten grond, om 's hemels held're plekken550
te winnen en van daar een vollek te bespiên551
wiens open arm mij troont en mij te jonnen dien.
TROUW

Gij die de staten sticht en spoedig doet bedijen,553

533
534
535
536
537
538
539
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
553

wiens...breuken: wier belofte nooit werd geschonden of gebroken
van: door; kreuken: schenden
t' eenvoudig...schallikheid: te argeloos om een sluw gezicht te trekken
tot: tegen; toe zeit: tegen zegt
wel grootmoedige: zeer edelmoedige
letten: leed doen; lijden: leed ondergaan
voldoend' Onnozelheid: gulhartige Onschuld; om heind' en veer: overal
met groter feest ontvaên: met grote vreugde ontvangen; is heel aan 't woeden: gaat hevig te
keer
d'onstekene gemoeden der edelingen trots: de verbitterde gemoederen der trotse edellieden
En niet één grote stad: een anachronisme, want in 1296 bestond er in Holland geen enkele
grote stad
op gevat: vat op gekregen
De beste leden: de voornaamste edelen; smet: gif (van de tweedracht)
en loopt...rot: ook verspreidt het (gif) zich met kracht onder het volk, dat morrend te hoop
loopt
't Aardrijk dat ik betree: de aarde waarop ik loop
ontzeit: weigert
Des: daarom
gevloekten: vervloekte; held're plekken: verheven plaatsen
winnen: bereiken; en van daar...dien: om vandaaruit om te zien naar een ander volk, dat mij
met open armen lokt, en mij daaraan te wijden
Trouw werd door de Romeinen voorgesteld als een oude, grijze vrouw in een wit gewaad;
spoedig bedijen: voorspoedig gedijen
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555

die zijt der steden heil en geest der burgerijen,554
der volken veiligheid, der koninkrijken kracht,
godin des landbestiers, o wereldwijz' Eendracht,556
waar gij bevochten wordt, ontzeit men ons ten strijde,557
wij missen al te nood de luwt' van uwer zijde.558
ONNOZELHEID

560

Grootmogende vorstin, 't vernielende Geweld559
en 't ereloos Bedrog zijn meesters van dit veld.560
Reist gij, wij reizen meed' en zijn van hier verbannen.561
EENDRACHT

565

570

554
556
557
558
559
560
561

562
563
564
565
566
568
570
572

Aanzienelijk gesticht des hemels wijd gespannen,562
die buiten zijt omheind met muur van diamant563
gedopt met levend goud, en binnen d' held're wand564
met Zon, bij Zon versierd, aan d' hoge welfsels keurig,565
deurvrolijkt met den galm van liefdesadem geurig,566
die d' allergoedigst is der krachtelheden schoon,
uw armen opent ons, o glorierijken troon568
des Allerhoogsten, voor Wien alle schepsels knielen,
der zaal'gen weeldig huis en burcht der vrome zielen,570
ontvangt, ontvangt, o gij heerlijken tempel groot,
ons, uw poort'ressen oud, in uw gerusten schoot.572

geest: beschermer
wereldwijz': verstandige
ontzeidt men ons ten strijde: verklaart men ons de oorlog
al te nood: zeer ongaarne; luwt': bescherming
Onnozelheid wordt bij Ripa (Iconologia, 367) voorgesteld als een in het wit gekleed meisje
met een bloemenkrans op haar haar en een lammetje onder de arm
ereloos: trouweloos
reist: vertrekt; Hooft is schatplichtig aan Garniers Porcie, waar in het derde bedrijf la Foy,
la Charité en la Concorde de aarde verlaten, nadat la Justice daaruit verbannen is en ook naar
de hemel is gestegen
Aanzienelijk...gespannen: luisterrijk en uitgestrekt gebouw van de hemel
buiten: aan de buitenkant; omheind: omsloten
gedopt: beslagen; levend goud: sterren; binnen: van binnen; held're wand: schitterende muren
met Zon...keurig: door God zelf met Zijn goddelijk licht tot in de prachtige hoge gewelven
feestelijk verlicht
deurvrolijkt...schoon: met vreugde vervuld door het resoneren van de welriekende adem der
liefde, de meest lieflijke van alle goddelijke krachten
troon: zetel
der zaal'gen weeldig huis: het gelukkige huis van de (gestorven) zaligen
uw poort'ressen oud: uw oude vertrouwde burgeressen; gerusten: veilige
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REI VAN HEMELLIEDEN,

Eendracht, Trouw, Onnozelheid

REI VAN HEMELLIEDEN

575

580

O heilige drietal wellekom,
die 't wereldlijk bezwaren574
komt ontvaren,575
en hebt den weg gekoren om
met ons volnoegde scharen577
te vergaren.578
Op, opwaarts stijgt, al hoger, tot
in dit verheven blinkend slot,580
vervuld door alle leden581
met weeld', en weltevreden582
vrolijkheden.
EENDRACHT

585

590

Gelukzalige reien,
die 's hemels vloer bezwiert met zuiv're voeten,585
waar ongeneugt met schreien586
haar zelven wars, aan niemand kan gemoeten,
noch wrevelheid588
met prikkend leid589
de vensters darf genaken,
noch nestelt 't sagen,591
noch zorge met haar knagen,592
aan de daken.
REI VAN HEMELLIEDEN

595

574
575
577
578
580
581
582
585
586
588
589
591
592
595

Zweeft in, zweeft in, gij zijt verwacht
in d' hoogverdiepte zalen595

't wereldlijk bezwaren: de aardse zorgen
ontvaren: ontvluchten
volnoegde: blijde
te vergaren: u te verenigen
verheven: hoog; blinkend: schitterend
door alle leden: overal
met weeld', en weltevreden vrolijkheden: met blijdschap en zalige vreugde
bezwiert: zwierig danst over; zuiver: rein
waar ongeneugt...gemoeten: waar een verdriet, waardoor men zo moet huilen dat men een
afkeer van zichzelf krijgt, niemand kan overkomen
wrevelheid: boosheid
met prikkend leid: met stekende woede
't sagen: angst
zorge: vrees
hoogverdiepte zalen: hoge vertrekken
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600

vrij van kwalen.596
En als 't ondankbaar aards geslacht
u kwalijk zal onthalen598
in haar dalen,
zo zullen u, o landliên mijn,600
deez' vaderlijke poorten zijn
gesloten t' genen tijen.602
Zweeft in en wilt u vlijen
tot verblijen.604
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

605

610

615

596
598
600
602
604
605
606
607
608

610
611
613
614
615

O Rome rijk van roem, o dochter 's hooggemelden605
grootmoedigheids van zo kloek opgeschoten leên,606
vruchtbare moeder der ouwling vergoder helden607
die zijn door deugdes kerk ten eerslot ingetreên!608
Die in de wolken hebt eertijds uw stoel verheven
en 't hoofd te kronen met blinkende sterren plaacht,610
en met de nekken trots des aardrijks opgeheven,611
en 's t' onderbrachten zees, uw voeten hebt geschraagd.
Gij die hebt uitgestrekt uw armen kloek ter dade,613
waar zelden tevergeefs het gladde staal aan blonk614
van 't rozerood prieel der gulden dagerade615
tot 's laten avonds schemervallige spelonk,

vrij van kwalen: waar geen zorgen heersen
u kwalijk zal onthalen: u slecht zal ontvangen
zo: dan; landliên mijn: mijn landgenoten
t' genen tijen: op geen enkel moment
en wilt u vlijen tot verblijen: en voegt u bij ons om vrolijk te zijn
rijk van roem: roemrijk; 's hooggemelden grootmoedigheids: van de hooggeprezen grootheid
van geest
van zo kloek opgeschoten leên: met zo'n krachtig uitgegroeid lichaam
ouwling: eertijds; vergoder: vergoddelijkte
die zijn...ingetreên!: die door hun morele kwaliteiten eer hebben verworven! In Rome stonden
twee tempels naast elkaar, die van de Eer en die van de Deugd. Niemand kon de tempel van
de Eer binnengaan zonder eerst door die van de Deugd te zijn gegaan
plaacht: placht
en met...geschraagd: en (die) uw voeten hebt gesteund op de trotse nekken van de
onderworpen aarde en de bedwongen zee
kloek ter dade: daadkrachtige
het gladde staal: het blinkende zwaard
van 't rozerood...spelonk: vanhet oosten tot het westen
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620

Godin, gebeden aan van allerleie standen,617
ontzigbre tuchtigster der koningen vol prachts,618
voogdes der volken, schrik der felle dwingelanden,619
heil en bevredigster des menslijken geslachts.620
Nu zijt gij immers meer niet dan een onbegraven,
gebalsemd lijk, verzelschapt met bestoven kleên,622
beraagde kronen, opgehangen scepterstaven623
en wapens uitgediend en zwaarden afgestreên.624

625

630

617
618
619
620
622
623
624
625

627
628
629

631
632

Dan peinze niemand dat hij zal te boven raken625
de mogendheid des luks; of trouw' haar weif'len iet,
haar speelkind waar zij lang in minne om te blaken627
en op verslingerd scheen, ten laatsten zij verliet.628
Zich niemand en beloov' dan enig ding ter hoede629
te brengen tegen kwets van droeve sterflijkheid
door zorgen kommerziek of stortinge van bloede631
of stadig sloven van bezweten arrebeid.632

gebeden... standen: vereerd door alle staten
ontzigbre: ontzagwekkende; koningen vol prachts: trotse koningen
voogdes: gebiedster; der felle dwingelanden: van de meedogenloze tirannen
heil: bevrijdster; bevredigster: verzoenster
verzelschapt met: omringd door; bestoven kleên: bestofte tapijten
beraagde: vol spinrag; scepterstaven: scepters
afgestreên: onbruikbare
deze strofen over de dwaasheid van de mens, die zich beroemt op tijdelijk goed, de natuurlijke
grenzen wil overschrijden en zijn zwakheid en onvolmaaktheid niet wil erkennen, gaan terug
op Montaigne, Essais, I, 26; Dan peinze...iet: maar laat niemand denken dat hij zal ontkomen
aan de macht van vrouwe Fortuna of dat hij haar wispelturigheid ook maar enigszins kan
vertrouwen
speelkind: troetelkind, nl. Rome; in minne: in vurige liefde
verslingerd: verzot; ten laatsten: ten slotte
Zich niemand...sterflijkheid: laat niemand zich dan vleien met de hoop iets te kunnen
beschermen tegen het kwaad van de droef stemmende vergankelijkheid; vgl. Seneca, Octavia,
924-926
zorgen kommerziek: kommervolle angsten; stortinge van bloede: bloedvergieten
of stadig...arrebeid: of voortdurende inspanning door zware arbeid
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635

640

't Zij dat hij onderstaat de volken t' haren besten633
te stichten burgerlijk door wetten wijs, of tracht
voor eindelozen tijd adel en eer te vesten
in zijn doorluchtig huis of vorstelijk geslacht,
of dat hij bezig wroet om schatten te verzamen637
voor zijn naneven dwaas, zo verre boven maat
dat zij in 't derde lid haar zijnes zullen schamen
en dichten ouders vals van herelijker staat.
Gestellet zijn al t' onverwikkelijke palen641
den aardsen grootheên van den Nood onwinnelijk,
die parst ten gronde 't zwaar en dwingt het hoog te dalen,
die doemt het murwe fruit ten pluk, het rijp' ten slijk.644

645

650

633

637

641
644
645
646
647
648
649
650

Der zaken beurten en der staten wisselingen645
roert om haar hand gezwind en nimmer woelens zat.646
Deez' heeft ten laatsten u, o Rome, grootst der dingen,647
door onontworstelbare stormen afgemat.648
Och, had zij konnen ook de boze lusten breken649
waar uwer koningen geslacht is toegewend!650

't Zij...geslacht: of hij het nu op zich neemt de volkeren in hun eigen belang in maatschappelijk
opzicht steviger te grondvesten met behulp van wijze wetten, of probeert voor een lange tijd
zijn roemrijk huis of vorstelijk geslacht te baseren op aanzien en reputatie
of dat...staat: of dat hij zich rusteloos aftobt om zo onmatig veel bezittingen bijeen te brengen
voor zijn dwaze nakomelingen dat deze zich tot in de derde generatie voor hem zullen schamen
en valse voorouders met een aanzienlijke positie zullen verzinnen
Gestellet...onwinnelijk: het onoverwinnelijke noodlot heeft aan de machtigen van de wereld
uiterst onwrikbare grenzen gesteld
murwe: rijpe; rijp': overrijpe
vgl. Montaigne, Essais, II, 23, III, 9; der zaken beurten: de afwisseling in de loop der dingen,
der staten wisselingen: de opeenvolging van heerschappijen
roert...zat: is het werk van Fortuna's vlugge hand, die nooit te moe is om zich in te spannen
Deez': de (hand van Fortuna); grootst der dingen: het machtigste van alle rijken
onontworstelbare stormen: stormlopen die men niet kon afwenden
de boze lusten breken: de boosaardige hartstochten beteugelen
is toegewend: zich aan heeft overgegeven
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En had toch Brutus met het loffelijke wreken651
omziende vreze den nakomers ingeprent!652

655

660

Zo zouden nu ter tijd de vreze wij ontberen653
die ons belegerd heeft met angsten en verdriet.654
Maar, laas, het lichte luk noch trouwe wraak verleren655
der groten kinderen haar woeste moedwil niet.656
Nu is 's lands rust gesteurd, de zwaarden uit de scheden.657
Gij helden hooggemoed, gij burgers trots, beziet,658
erlegt in uw gedacht, bezint, eer verder treden,659
aan welken gruw'len gij der poorten sleutels biedt.660
Keert buiten, buiten keert dat beest ontsteld van harsen,661
den goddelozen krijg, en bouwt hèm genen brug662
dien 't, met bebloeden bek, in 't ijzer lust te knarsen.663
Men kan wel nauwlijks, doch men kan nu nog terug.

665

651

652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
665
667
668

Maar thans als 't al vervuld zal zijn met schrik en duchten665
door 't overromp'len en verwoesten van het land,
der schuren droeve smook en het verbaasde vluchten667
der huisliên opgejaagd, der sloten lichten brand,668

Brutus: L. Junius Brutus verdreef in 510 v. Chr. de laatste koning van Rome, de tiran
Tarquinius Superbus; met het loffelijke wreken: door het prijzenswaardige afstraffen (van de
tiran)
omziende vreze: behoedzaam ontzag; nakomers: nakomelingen; ingeprent: ingeboezemd
Zo: dan; ontberen: laten varen
belegerd: belaagd
laas: helaas; het lichte luk: de onbetrouwbare fortuin; trouwe wraak: onontkoombare wraak;
verleren: afleren
der groten kinderen: de kinderen van de machtigen; haar woeste moedwil: hun arrogante
kwaadwilligheid
's lands rust: binnenlandse vrede; gesteurd: verstoord
hooggemoed: fier
erlegt in uw gedacht: overlegt bij uzelf; eer verder treden: voor gij verder gaat
aan...biedt: voor welke gruwelen gij de poorten opent
Keert buiten: jaag naar buiten; dat beest ontsteld van harsen: dat krankzinnige dier
bouwt hèm genen brug: maak hem, namelijk Geweld, de toegang niet te gemakkelijk
dien 't...lust: die er van houdt; ijzer: harnas
thans: straks; 't al: alles; schrik en duchten: vrees en beven
droeve smook: zwarte rookwolken; verbaasde: verbijsterde
huisliên opgejaagd: verjaagde boeren; der sloten lichten brand: het gemakkelijke branden
van de kastelen
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670

669

zal ieder achten dat zijn' is de grootste schade669
en zijn' de beste kans in 't wrokkige gemoed,
en luchtig open doen zijn oren tot het kwade,
en niemand luist'ren naar verdrag of vredes goed.

zal ieder...goed: dan zal iedereen in zijn wraakzuchtige stemming denken dat hij de grootste
schade lijdt en dat hij de beste kansen heeft en dus lichtzinnig zijn oor neigen naar het kwaad
en niemand zal willen weten van een bestand of een heilzame vrede
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Derde bedrijf
HARMAN VAN WOERDEN,

Geeraerdt van Velsen, Gijsbert van Aemstel

HARMAN VAN WOERDEN

675

Ik koom het in der ijl daar alles deur gevlogen.673
De poort is wel bewaard, de bruggen opgetogen,674
op elken toren is een schildwacht uitgezet,
het wachthuis vol krioels, eenieder rustig met676
de wapens bij de hand en niemand suf van allen.677
Verzekerd houd ik ons voor schielijk' overvallen,678
tenzij zelfs 's hemels haat ten oorlog ons ontzegg'.679
GEERAERDT VAN VELSEN

680

't En is de mening niet te wachten naar beleg.680
Maar, om bekwamelijk de zake te voltrekken,681
vereist de tijd dat wij 't verborgen nu ontdekken682
aan neef Van Aemstel, als een treff'lijk medelid683
van onz' verbintenis.684
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Wat 's dat verborgens?
HARMAN VAN WOERDEN

685

673
674
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

Dit:
van al die 't vaderland getrouwe liefd' toedragen,685
de gulden vrijheid en gerechtigheid najagen,686

Ik koom...gevlogen: Ik heb in grote haast alles volledig geïnspecteerd
wel bewaard: goed bewaakt; opgetogen: opgehaald
rustig: vastberaden
niemand suf van allen: iedereen op alles voorbereid
verzekerd: beveiligd; voor: tegen; schielijk': plotselinge
tenzij...ontzegg': tenzij de haat van de hemel zelf ons de oorlog zou verklaren
't En is...beleg: het is niet de bedoeling een beleg af te wachten
bekwamelijk: op een behoorlijke manier
vereist de tijd: eist de (korte) tijd (die wij nog hebben); 't verborgen: de geheime agenda;
ontdekken: openbaren
treff'lijk: belangrijk
verbintenis: complot
al: allen
najagen: nastreven
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690

695

ik wel geen aanstoot vrees. Zij prijzen ons verdrag,687
maar op haar hulp men ook zich niet verlaten mag.688
In kwaden zaken wordt de hevige bedrijver689
met haasten aangevoerd van zijn verblinden ijver.
Gerechtig' aanslag sloert onder beleid en raad691
des juisten redens, die nauw uit haar tred en gaat.
Zo zullen zij. Des waar daarop te wachten, dolen.693
D' onkundige gemeent' heeft d' ogen in de zolen,694
en blindelings verkiest en blindelings versmijt,695
en vaak vive ma mort, meure ma vie krijt.696
Des veilig nergens wij in 't land zijn van de grave.
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Hoe dan toch toe?
GEERAERDT VAN VELSEN

700

705

687
688
689
691
693
694
695
696

698
699
700
701
701
702
703
704

De vorst, die onder zijnen stave698
't gehoorzaam Eng'land buigt, en heeft in zijner macht699
de kindren, effen rijp, te scheiden van geslacht700
en ouders eeuwelijk, hoezeer het ook doorsnijde701701
haar overhangend hart, en presten ze ten strijde702
met bogen handig taai en flitsen scharp van dop.703
't Zij dat hij dreige met beschreilijk oorlog op704
te komen den Fransoos, wiens speer hij niet laat roesten,

wel: zeker; aanstoot: tegenwerking; verdrag: bondgenootschap
haar: hun; mag: kan
In kwaden...ijver: bij slechte zaken wordt de gedreven uitvoerder meegesleept door zijn
blinde hartstocht
Gerechtig' aanslag...gaat: Een rechtvaardige onderneming vordert langzaam; zij laat zich
leiden en raden door verstandig overleg, dat zich nauwelijks overhaast
Zo zullen zij: inderdaad. Des...dolen: daarom zou het onverstandig zijn daarop te wachten
D' onkundige gemeent'...zolen: het onwetende volk weet niet wat er aan de hand is
versmijt: verwerpt
vive ma mort, meure ma vie: leve mijn dood, sterve mijn leven; krijt: schreeuwt; het Franse
citaat heeft Hooft ontleend aan een Franse vertaling van Machiavelli's Discorsi, I, 53.
Machiavelli had het weer ontleend aan Dante
Hoe dan toch toe?: wat wilt gij dan?; de vorst: de Engelse koning Eduard I (1272-1307);
stave: scepter
buigt: doet buigen
kindren, effen rijp: pas volwassen kinderen; geslacht: familie
eeuwelijk: voor altijd
hoezeer...hart: hoezeer dit ook snijdt door hun (nl. van de kinderen) liefhebbend hart
en presten ze ten strijde: en hen tot de krijgsdienst te dwingen
bogen handig taai: goede, buigzame bogen; flitsen: pijlen; dop: punt
beschreilijk: betreurenswaardige; op te komen: aan te vallen
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710

of met verslindend' heertocht Schotland te verwoesten,706
of te versteuren met het ijzer blank en 't vier707
in zijne nachten lang, den ongastvrijen Ier,708
deez' heeft hem vast gemaakt bij schriften en bij sprake709
van eden duur, geloofd t' handhaven onze zake.
Des de verrader hem te geven in de hand,711
wij hebben ons in zijn bescherming en het land.
HARMAN VAN WOERDEN

715

720

706
707
708
709
711
714

715
717
718
719
720
721
722
723
724

Daar is des graven zoon, de prinse Jan met namen,
dien d' eer gebeurd is van in echte te verzamen714
met 's konings dochter; deez', als van de rechte struik715
een onbesproken spruit, zal men, naar oud gebruik,
doen zweren 't onderhoud van alle vrijigheden,717
die 't land ooit had voorheen of hebben mocht met reden,718
en zo bemoffelen zijn handen, dat hij 't spel719
door hoogmoed echter ons niet weer in 't war en stel,720
maar heb eerbiedelijk d' Engelse kroon te vrezen,721
en als hij zal gehuld op deze voorwaard' wezen,722
verheffen tot de naam zijns vaders. Dezen vond723
is d' eenig' uitkomst die wij hebben. Des terstond724

verslindend' heertocht: vernietigende veldtocht
versteuren: vernietigen; ijzer blank: zwaard; vier: vuur
in zijne nachten lang: tijdens zijn lange winternachten; verwijst naar de Latijnse naam voor
Ierland: Hibernia, winterland
deez' heeft...zake: hij (nl. Eduard I) heeft zich schriftelijk vastgelegd en mondeling met een
dure eed gezworen onze zaak te verdedigen
Des de verrader...land: dus door de verrader aan hem over te leveren, stellen wij onszelf en
het land onder zijn bescherming
dien d' eer gebeurd is: die de eer heeft gehad; in echte te verzamen: te huwen; in 1284 was
er een verlovingsverdrag gesloten tussen Jan van Holland, zoon van Floris V, en Elizabeth
van Engeland, dochter van Eduard I. Op 7 januari 1297 zou het huwelijk in Ipswich worden
gesloten. Als Harman van Woerden dit zegt, is het huwelijk dus nog niet voltrokken
deez': prins Jan; van de rechte struik: van de echte stam
't onderhoud van alle vrijigheden: het handhaven van alle privileges
of hebben mocht met reden: of later terecht zou kunnen krijgen
bemoffelen zijn handen: zijn handen binden
echter: later; in 't war en stel: in het honderd laat lopen
heb...te vrezen: moet duchten
gehuld: aangesteld
verheffen tot de naam zijns vaders: (zal men) hem verheffen tot de grafelijke waardigheid;
Dezen vond... hebben: dit plan biedt ons de enige adequate oplossing
Des: daarom
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725

- want ons geen ding zo kwaad als sloffen is of slepen -725
bestelt ons, neve, drie van de bezeilste schepen.726
Gij kent deez' hoek, gelijk uw volk, de schipliên, doet.727
GIJSBERT VAN AEMSTEL

730

735

740

725
726
727
728
729
731
732
734
735
736
737

738
739
740
741
742

Schepen? Ik ben gescheept daar ik meed' over moet728
en vind mij zover t' zee met uw verhaaste kielen,729
dat ik, helaas, vergeefs nu omzie naar mijn hielen.
Maar weeldig Utrecht, o bisschoppelijke stad,731
in ik nog binnen uw strijdbare vestens zat,732
ik brachte den tiran in handen niet degenen,
die min het vaderland als eigen wrake menen.734
De waarheid is, gelijk ik geenszins en beneen,735
dat ik in handeling en vrundschap ben getreên,736
op uw aanhouden, met de vorsten, ons geburen,737
eer dat men iets bestond', om binnen hare muren738
uitvlucht te vinden, en enigen toeverlaat739
te weten, bijaldien mislukt waar' onzen raad740
en aanslag vol gevaars, die 'k helpen heb beginnen741
met goeden ijver, om gelegenheid te winnen742
tot het vergaderen der Staten, 't welk dus lang

want...slepen: want niets is voor ons zo gevaarlijk als te talmen of te dralen
bestelt ons: lever ons; bezeilste: snelst varende
hoek: streek; gelijk uw volk, de schipliên, doet: evenals uw mensen, de scheepslui, dat doen
Ik ben...moet: ik ben zo diep bij de zaak betrokken dat ik niet meer terug kan
en vind...hielen: en ik ben al zo ver meegegaan met jullie ondoordachte plannen, dat ik nu,
tevergeefs, naar een mogelijkheid zoek om mij terug te trekken
weeldig: welvarend
in: indien; strijdbare vestens: sterke muren
die min...menen: die meer oog hebben voor hun eigen wraakzucht dan voor het vaderland
gelijk ik geenszins en beneen: zoals ik geenszins wil ontkennen
dat ik...getreên: dat ik in onderhandeling over een vriendschapsverbond ben getreden
aanhouden: gedurig aandringen; de vorsten, ons geburen: hertog Jan II van Brabant, graaf
Gwijde van Vlaanderen en koning Eduard I van Engeland hadden de samenzweerders, tijdens
een bijeenkomst in Cambrai, hun hulp toegezegd
bestond': ondernam; hare: hun
uitvlucht: toevlucht; en enigen toeverlaat te weten: en zeker te zijn van enige bescherming
bijaldien: als; raad: plan
aanslag vol gevaars: gevaarlijke onderneming
met goeden ijver: met groot enthousiasme; om gelegenheid...weren: om de gelegenheid te
krijgen de Staten bijeen te roepen, wat de geslepen dwingeland tot nu toe heeft weten tegen
te houden met behulp van sluwe streken en door te dreigen en vrees in te boezemen
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745

750

de schalke dwingeland door slimmer treken gang,
door dreigen en ontzich, geweten heeft te weren.
Maar toegang in het land t' openen vreemden heren,746
om grote steden met driesende sloten vast
te dwingen, 't platteland parsen met overlast
van knechten tuchteloos en overzeese koppen,
met oorlogsvolk uitheems ons vestingen te stoppen,
te zetten d' eed'len van haar ambten, borgers rijk
van haar vrijheden oud; huisluiden op den dijk,
't was nooit mijn mening.
GEERAERDT VAN VELSEN

755

Wie kan ordentlijk verkwikken753
een staat ter dood toe krank en weer in orden schikken754
als d' opperoverheid onordlijk wordt belied?755
HARMAN VAN WOERDEN

Dat konde d' eerste noch de tweede Brutus niet,756
noch die, in 't vrouwenkleed, als mannelijk bevrijder757
zijns vaderlands hem droeg. En waar 't dat het een ieder
zo nauw zoud' nemen als Epaminond en gij,759

746

753
754
755
756

757

759

Maar toegang...mening: maar om het land te openen voor vreemde machthebbers, om de
grote steden door middel van dwangburchten onder contrôle te houden, het platteland te
kwellen met de overlast van ongedisciplineerde soldaten en vreemde krijgslieden, buitenlands
krijgsvolk in onze vestingen te legeren, onze edelen uit hun ambten te laten ontzetten, onze
rijke burgers hun oude privileges te laten ontnemen en onze boeren op straat te laten zetten,
is nooit mijn bedoeling geweest
ordentlijk verkwikken: naar behoren er bovenop brengen
en weer in orden schikken: en weer behoorlijk laten functioneren
als...belied?: als de hoogste overheid in strijd met de wetten handelt
d' eerste noch de tweede Brutus: L. Junius Brutus († 509-v. Chr.) die in 510 v. Chr. Tarquinius
Superbus verjoeg; Marcus Junius Brutus (85-42 v. Chr) die, samen met Gaius Cassius, op
de Idus van maart in 44 v. Chr. Julius Caesar in een senaatszitting doodde vanwege diens
streven naar de alleenheerschappij
noch die...hem droeg: in de winter van 379-378 v. Chr. wist de Thebaanse balling Pelopidas
met zes medestrijders de stad Thebe, die door de Spartanen was bezet, binnen te komen om
de volgende dag, vermomd en gesluierd als vrouw, tijdens een banket de Spartagezinde
leiders te doden, de politieke gevangenen te bevrijden en zo een revolutie te beginnen; hem
droeg: zich gedroeg
Epaminond: Epameinondas (420-362 v. Chr.), onkreukbaar Thebaans veldheer die de
hegemonie van Sparta op de Peloponnesos wist te breken. Hij werd door Montaigne bijzonder
gewaardeerd om zijn morele grootheid; gij: nl. Gijsbert van Aemstel
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760

toen Thebe en Holland nu bleven in slavernij.760
GEERAERDT VAN VELSEN

Dan waar het straffeloos de volken te verslinnen.761
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Onordens al genoeg, laat orden eens beginnen.762
HARMAN VAN WOERDEN

Dat zal 't wanneer de graaf zal zijn in 's konings hand.763
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Ziet toe! ziet toe! Gij scheept 's lands welvaart uit het land.764
GEERAERDT VAN VELSEN

765

Wie is dat? De tiran die wij tezamen vingen?
GIJSBERT VAN AEMSTEL

's Lands hoogheid is 't die gij verraadt aan vreemdelingen.766
GEERAERDT VAN VELSEN

Men zet een billijk prins in dwingeland zijn stoel.767
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Hoe lang doch billijk? Totdat hij zich meester voel'?
HARMAN VAN WOERDEN

Zijns levens hele loop doet hem voor goed befamen.769
GIJSBERT VAN AEMSTEL

770

Het zij zo. Wie wil borg zijn voor zijn erfgenamen?
GEERAERDT VAN VELSEN

Dat is te ver gezorgd, intussen dag en raad.771
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Nooit zorgd' hij ver genoeg, die zorgde voor een staat.772
HARMAN VAN WOERDEN

Gemeenlijk komen voort de vromen van de vromen.773

760
761
762
763
764
766
767
769
771
772
773

toen Thebe...slavernij: dan zouden toen Thebe en nu Holland in slavernij zijn gebleven
Dan waar...verslinnen: dan zou men ongestraft de volken in het verderf kunnen storten
Onordens: chaos; laat orden eens beginnen: laten we eerst eens orde op zaken stellen
in 's konings hand: in handen van de Engelse koning
Ziet toe: pas op; 's lands welvaart: de waarborg voor 's lands voorspoed
's Lands hoogheit is 't: het is de gebieder van het land
een billijk prins: een rechtvaardig vorst; vgl. Lipsius, Politica, II, 5
doet hem voor goed befamen: laat hem kennen als een goed vorst
Dat is...raad: dat is te ver vooruitgedacht, ondertussen komt tijd, komt raad
Nooit zorgd'...staat: iemand die bezorgd is over zijn land kan nooit ver genoeg vooruit denken
Gemeenlijk...vromen: gewoonlijk hebben rechtschapen mensen ook rechtschapen ouders;
vgl. Montaigne, Essais, II, 36
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GIJSBERT VAN AEMSTEL

En als die regel mist, dan is het omgekomen.774
GEERAERDT VAN VELSEN

775

Men kan een vorst zijn macht bepalen bij verdrag.775
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Volvoert dat als zijn vreemd krijgsvolk u overmag.776
HARMAN VAN WOERDEN

Wat middel zoudt gij dan goed vinden te gebruiken?
GIJSBERT VAN AEMSTEL

780

Den graaf en graaflijkheid haar wieken wel te fnuiken,778
doch niet door vreemd geweld, maar naar voorouders zeên.779
Beschrijft de ridderschap, beschrijft de grote steên,780
waar d' opperheid bij staat, en laat die wederhalen781
de buitenspoorse macht in d' oudbezette palen.
Ik waarschuw: nog is 't tijd, verblindt u niet de wraak.783
HARMAN VAN WOERDEN

En zo den Staten haar niet kreunen onze zaak?784
GEERAERDT VAN VELSEN

785

Of zo zij, den tiran ten dienst, ons tegen spannen?785
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Wil 't beste deel des volks verheerd zijn van tirannen,786
het oordeel staat aan haar, des dulden zij, elkeen
die dulde dan met haar, of geev' hem elders heen.
Want, stoot men dit om, 't schuim van burgers en van boeren789

774
775
776
778
779
780
781
783
784
785
786

789

dan is het omgekomen: dan is het te laat
kan: moet; bepalen: beperken
Volvoert dat: krijg dat maar eens voor elkaar; u overmag: over u de baas is
Den graaf...fnuiken: de graaf en zijn macht flink te beknotten
naar voorouders zeên: volgens voorouderlijke traditie
Beschrijft: roept bijeen
waar d' opperheid bij staat: bij wie de souvereiniteit berust; laat...palen: laten zij de
buitensporige machtsuitoefening terugbrengen binnen de vanouds gestelde grenzen
verblindt u niet de wraak: laat u niet door wraakzucht verblinden
En zo...zaak? en als de Staten zich niets aan onze zaak gelegen laten liggen?
ons tegen spannen: tegen ons samenspannen
't beste deel des volks: de Staten; Wil 't beste deel...heen: willen de Staten overheerst worden
door tirannen, dan is dat aan hen; daarom, als zij tirannie verdragen, zal iedereen dat moeten,
of zich in ballingschap moeten begeven
Want, stoot...lijf: want sluit men de Staten uit, dan zal het uitvaagsel van burgers en boeren,
evenals jullie (nu willen doen), de vorst het land uit brengen, of als men dat nodig vindt,
schandelijk zijn kroon aantasten of hem om het leven brengen
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790

795

zullen, gelijk als gij, den prins het land uit voeren,
en zo zij 't vinden goed, met lasterlijk bedrijf,
hem tasten aan zijn kroon, hem tasten aan zijn lijf.
Des zo g' u niet en wacht hier verder in te moeien,793
zo zullen eeuwelijk verspuwen en verfoeien794
de tijdgenoten en naneven uwen naam.795
En, of ik 't met u stond, zo waar 't nog onbekwaam,796
dus in der ijle, volk en schepen toe te reden.
HARMAN VAN WOERDEN

Dewijl de zaak bij u dus staat, ik ben tevreden798
dat wij ons in de rust van deze nacht beraên.
GEERAERDT VAN VELSEN

800

Zo gij mij overstemt, ik moet eronder staan.800
Maar zal toch nimmermeer hier blijven veilig vinnen.
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Nooit is er heil gevolgd uit raad van bijstre zinnen.802
Ai, reddet d' uw' en toont van reden wat meer blijks.
HARMAN VAN WOERDEN

Goenacht zoon.
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Neef, goenacht.
GEERAERDT VAN VELSEN

Ik wens u desgelijks.
GEERAERDT VAN VELSEN,

Machtelt van Velsen

GEERAERDT VAN VELSEN

805

793
794
795
796
798
800
802
805

't Was wel dat wij de grond voor Aemstel eerst verzwegen,805
wij hadden anders hem niet in 't verbond gekregen.

Des zo...moeien: daarom, als jullie er niet voor oppassen je verder hier mee in te laten
verspuwen: verachten; verfoeien: verafschuwen
naneven: het nageslacht
En, of...reden: en, zo ik het al met u eens zou zijn, dan nog zou het onmogelijk zijn om in
zo'n vliegende haast schepen en scheepsvolk in gereedheid te brengen
Dewijl de zaak...beraên: daar gij zo over de zaak denkt, lijkt het mij goed dat wij er in de
rust van de nacht nog eens over nadenken
Zo: aangezien; ik moet eronder staan: moet ik mij er bij neerleggen
Nooit is er...blijks: Nooit is er iets goeds voortgekomen uit het oordeel van een verwarde
geest. Och, breng uw geest tot rust en geef wat meer blijk van gezond verstand
grond: de ware reden
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't Is kwaad iets aan te slaan met nauwgezette liên.807
MACHTELT VAN VELSEN

Mijn here, zijt gij daar? Wat kwelt u? Over wien
is uw misnoegen?
GEERAERDT VAN VELSEN

't Schijnt of Aemstel zoud' bezwijken.809
MACHTELT VAN VELSEN

810

Hoe dat?
GEERAERDT VAN VELSEN

Hij neigt tot raad die geenszins veiliglijken810
te werke zijn gesteld noch billijk wezen kan.
MACHTELT VAN VELSEN

Wat doch?
GEERAERDT VAN VELSEN

Maar, zachtelijk te hand'len den tiran!812
MACHTELT VAN VELSEN

815

Indien een vrouw betaamt te zeggen haar gevoelen,
zo bid ik, laat de brand van onze smart bekoelen
zoveel, dat onze leed, en de bijzond're haat,815
niet boven liefde van 't gemene best en gaat.816
GEERAERDT VAN VELSEN

820

'k Heb groot verlangen naar mijn schildknaaps wederkeren,817
dewelk' ik henen heb, om antwoord te begeren
dat d' uitkomst van de zaak ontdekke naakt en klaar,
naar Muiderberg geschikt, aan Timon toveraar.
Ik gis hij is nu wel ten einde zijnen pade.
MACHTELT VAN VELSEN

Wat kwader raadsman, lief, waar gij mee gaat te rade!822

807
809
810
812
815
816
817

822

't Is kwaad...liên: het is lastig iets te ondernemen met erg precieze lieden
't Schijnt of Aemstel zoud' bezwijken: het ziet er naar uit dat Aemstel zou willen terugkrabbelen
Hij neigt...kan: hij voelt meer voor een plan dat zeker niet zonder gevaar kan worden
uitgevoerd en helemaal niet rechtvaardig is
Maar,...tiran!: wel, om de tiran clement te behandelen!
de bijzond're haat: onze persoonlijke haat
van 't gemene best: voor het algemeen belang
'k Heb...pade: Met groot ongeduld kijk ik uit naar de terugkeer van mijn schildknaap, die ik
naar Muiderberg, naar Simon de tovenaar, heb gestuurd om een antwoord te krijgen dat de
afloop van de zaak helder en duidelijk openbaart. Ik vermoed dat hij er nu wel ongeveer zal
zijn
Wat kwader...rade!: Wat een slechte adviseur, lief, bij wie gij te rade gaat!
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GEERAERDT VAN VELSEN

825

Wat zal ik maken? Een begeerte zonder maat823
mij 't harte nimmermeer te snerpen af en laat,
om weten wat geluk wij hebben te verbeiden.
't Zij dat wij laten ons van Aemstels zinne leiden,826
of dat men 't aan de gunst der winden hangen zal,827
't is rondom vol gevaars en 't geldt mij bovenal.828
MACHTELT VAN VELSEN

Helaas!
GEERAERDT VAN VELSEN

830

Zo niet mijn troost, mijn ziele, spaart uw tranen.829
Van vaak ik mij en van vermoeidheid voel vermanen.830
MACHTELT VAN VELSEN

't Is wonder dat u die bevingen niet veel eer.
GEERAERDT VAN VELSEN

Treedt in.
MACHTELT VAN VELSEN

Ik volg, mijn lief treedt in en geeft u neer.832
SCHILDKNAAP

835

823
826
827
828
829
830
832
833
834
835
836
837
838

Mijn leven hoord' ik vaak en menigmaal ten breesten833
van spook gewagen en van toverij en geesten,834
maar ondervond nooit iets. Doch 't horen en het zien835
van zulk bedrijf somwijl getuigen kloeke liên,836
en die niet zijn gewoon de waarheid te bemeuzelen,837
des ik wel 't meeste deel, maar al niet houd voor beuzelen.838

Wat zal...verbeiden: Wat moet ik beginnen? Een mateloos verlangen om te weten welk lot
ons te wachten staat, kwelt mijn hart zonder ophouden
zinne: wens
of dat...zal: of dat we het van een gunstige wind laten afhangen (of we Floris naar Engeland
zullen brengen)
rondom: overal; en 't geldt mij bovenal: en dat geldt voor mij in het bijzonder
Zo niet: niet op deze manier
Van vaak: door slaap; vermanen: bevangen
geeft u neer: legt u ter ruste
ten breesten: heel uitvoerig
spook: spokerij
maar...iets: maar nam zelf nooit iets waar
van zulk bedrijf: van zulke verschijnselen; somwijl: soms; kloeke liên: verstandige mensen
te bemeuzelen: geweld aan te doen
des ik...beuzelen: daarom houd ik het grootste deel, maar niet alles, voor verzinsels
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840

845

850

855

860

839
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
852
854
855
856
857
858
859
860

Als ongeluk mij parst vind ik mij heuglijk som,839
en somtijds treurig, dat ik niet kan zien waarom.
Komt dat bij geesten toe, die zwijgend innesluipen841
en onze zinnen door haar binnenste bekruipen?842
Of maken zonneschijn of buiig weêr onstuim843
den mensen nu een droev' en dan een blijde luim?844
Doet al uw best, somtijds een licht ding zal u missen845
en somtijds rolt een zaak van zelven tegens gissen.846
Zijn 't geesten, die alzo beschertsen ons verstand?847
Of is het wild geluk des werelds allerhand?848
Soms schijnt te pikken iets op ons van alle zijen,849
soms waarschuwt iets of helpt en schijnt met ons te lijen.850
Wanneer men daar op let, dunkt mij gelovens waard,
hoe dat er geesten zijn, van goed' en kwader aard.852
De kwade geesten eer van wijsheid toe te schrijven,
aan haar te zoeken heil en raad in ons bedrijven,854
en is, na dat ik kan bevroên, niet wel gedaan,855
nochtans belast mijn heer mij daarom uit te gaan.856
Een ander van zijn hals, dus duidend, had geschoven857
zijns heers bevel, ik leg de toortsen in den oven.858
Hoe dat ik nader kom aan Muiderberg gegaan,859
hoe dikker lucht. Of laat ik 't mij te voren staan?860

Als ongeluk...waarom: als het mij flink tegenzit, merk ik, dat ik nu eens vrolijk en dan weer
treurig gestemd ben zonder dat ik dat kan verklaren
Komt...innesluipen: wordt dat door geesten veroorzaakt, die ongemerkt binnendringen
en onze...bekruipen: en onze zintuigen tot in hun binnenste beïnvloeden
buiig weêr onstuim: regenachtig en onstuimig weer
luim: stemming
een licht ding zal u missen: zal iets simpels je niet lukken
tegens gissen: onverwacht
beschertsen: spotten met
Of is...allerhand?: of is het toe te schrijven aan het veelsoortige, wispelturige lot van de
wereld?
Soms schijnt...zijen: soms schijnen we van alle kanten te worden aangevallen
met ons te lijen: medelijden met ons te hebben
hoe dat: dat
heil: uitkomst; in ons bedrijven: voor ons handelen
na dat ik kan bevroên: voor zover ik kan inzien; niet wel gedaan: niet verstandig
belast: gelast; daarom: om dat laatste
dus duidend: die er zo over dacht; van zijn hals had geschoven: zou naast zich neer hebben
gelegd
ik leg de toortsen in den oven: ik waag het er op
voor de afhankelijkheid van dit tekstdeel van Lucanus' Pharsalia, VI, vgl. Veenstra, Bijdrage
tot de kennis van de invloeden op Hooft, 163-169
dikker: dichter; Of laat ik 't mij te voren staan?: of verbeeld ik me dat maar?
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865

870

875

Hier, in verloren hol en heggen naar beloken,861
Timon de toveraar, van niemand onbesproken,
verschuilt zijn haatlijk hoofd. 't Verkeerde schepsel leidt863
en wallegt van de dag en alle lieflijkheid.
Zijn eigen lichaam niet en wenst hij wel te tieren,865
maar scharp gebeent bekleed met onderaardse spieren,866
is schoonheid in zijn zin. Een kinne die de schaar
haar ruigheid nooit besnoeid', en ongekemmet haar,
en van geschrookten huid de rimpels hem vermaken,869
lantaarnhoornig gezicht, holl' ogen, hoge kaken.870
Onzalig mens, is dan uw wijsheid ongemeen871
gebonden aan dusdanige wanschapenheên?
Of kan de dwaasheid ijl van jongers en van vrouwen873
aan dezen woesten schijn lichtlijker toevertrouwen
verborgen wetenschap? Voorwaar, het mochte wel875
dat dit en al uw doen niets waar dan guichelspel.876
Ik zal 't doorzien. Wat kan 't mij meer als u doch deren?877
Hou, luistert konstenaar, die met afgrijslijk zweren878878
't heilloze vollik dwingt des afgronds, naar ik hoor.
TIMON

880

861

863
865
866
869
870
871
873
875
876
877
878
878

Ik hoor.

Hier...lieflijkheid: hier, in een eenzaam hol tussen duister struikgewas verscholen, houdt
Timon de tovenaar, die bij iedereen in een kwade reuk staat, zijn afzichtelijk hoofd verborgen.
Het ontaarde schepsel verafschuwt het daglicht en elke vorm van vriendelijkheid
deze beschrijving van Timons uiterlijk berust op Lucanus, Pharsalia, VI, 515-518, waarin
het uiterlijk van de tovenares Erictho wordt beschreven
Zijn eigen...tieren: zijn eigen lichaam wenst hij niet behoorlijk te verzorgen
scharp gebeent: knokig skelet; onderaardse: gedrochtelijke
geschrookten: verschrompelde; vermaken: behagen
lantaarnhoornig gezicht: tanig gelaat; holl': diepliggende; kaken: jukbeenderen
Onzalig mense...wanschapenheên?: diep verdorven mens, is uw buitengewone kennis dan
verbonden met zo'n wanstaltigheid?
Of kan...wetenschap?: of zal de ijdele dwaasheid van jonge mannen en vrouwen aan zo'n
woest voorkomen gemakkelijker geheime kennis toeschrijven?
het mochte wel: het zou wel kunnen
niets: niets anders; guichelspel: zinsbegoocheling
Ik zal 't doorzien: ik zal er wel achter komen; deren: kwaad doen
Hou: uitroep om iemands aandacht te trekken, hé
Hou, luistert...hoor: hé, luister tovenaar die, naar ik heb vernomen, met afschuwelijke
bezweringen de afschrikwekkende bewoners van de hel bedwingt
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SCHILDKNAAP

Gij die mijn eigen stem teruggekaatst in't oor
en antwoordt met mijn mond, waar zijt gij met uw wonder?883
TIMON

Onder.
SCHILDKNAAP

885

Indien gij u vermeet te wezen een vermonder884
van 't geen dat zal geschiên, zo gunt dat ik koom in.
TIMON

Koom in.
SCHILDKNAAP

Op zake van gewicht ik horen zou uw zin.887
Wat raad om 't hol zijn deur te vinden in deez' hoeken?888
TIMON

Zoeken.
SCHILDKNAAP

890

Ik zoek vergeefs en zou mijn ogen schier vervloeken.
Maar hier is 't duister, leidt de weg hier naar beneên?
TIMON

Neen.
SCHILDKNAAP

Al is het dicht waar ik het loch te vinden meen,893
zegt van den ingang mij, bid ik, een merrekteiken.894
TIMON

895

Eiken.
SCHILDKNAAP

Hier staat ze. Maar het oog geen ingang kan bereiken.896
Komt buiten liever gij, verwachten ik u zal.
TIMON

Ik zal.
SCHILDKNAAP

Waar wilt gij dat ik toef: beneden in het dal899
883
884
887
888
893
894
896
899

met uw wonder: met uw wonderbare vermogens
Indien gij...koom in: indien gij durft te beweren een verkondiger te zijn van wat er zal
gebeuren, sta mij dan toe binnen te komen
Op zake...zin: over een belangrijke zaak moet ik uw mening horen
Wat raad...hoeken: hoe vind ik in dit oord de deur van het hol?
Al: overal; het loch: de opening
merrekteiken: kenmerk
Hier staat ze: hier staat de eik; bereiken: ontwaren
toef: wacht
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900

dat vol van liezen staat, of liever hier ter stede?900
TIMON

Ter stede.
SCHILDKNAAP

Ik bid u, helpt mij voort. 't Is middernacht alrede.902
Wanneer zo zal uw konst toch komen voor den dag?903
TIMON

Voor den dag.904
SCHILDKNAAP

905

910

Beginnen zult gij dan al zonder lang verdrag,905
de zon, om deez' tijd 's jaars is niet gewoon te luien.906
Wat zie ik? D' eiken leeft. Het aardrijk met de kruien907
rondom de wortel schudt, de boom springt uit zijn grond,
die wasemt rook en vlam. Och, dit 's de hel zijn mond!
Och, dreigen van de dood mij nooit zo zeer vervaarde.910
SCHILDKNAAP,

Timon

TIMON

915

900
902
903
904
905
906
907
910
912
913
914
915
916
917
918

Hier ben ik, Timon, die in water, lucht en aarde
voer over geesten, spook en ikkers heerschappij.912
Al waar de wereld af verschrikt, dat schrikt voor mij.913
In 't diepe van de zee, door kracht van heilloos rijmen,914
bekommer ik de zon. Ik doe de maan bezwijmen,915
dat zij haar doodverf zet. De winden, zonder toom916
aan 't rennen, schut ik kort en maak een dode stroom.917
En mits het mij belieft, help ik haar weer aan 't hollen918

liezen: biezen (grasachtige plant op vochtige plaatsen); ter stede: ter plekke
voort: verder
konst: tovenarij
voor den dag: voor dat het licht wordt
zult: moet; verdrag: dralen
luien: luieren
D' eiken leeft: de eik beweegt; Het aardrijk met de kruien: de grond met al zijn planten
vervaarde: bang maakte
voer...heerschappij: macht heb over; spook: spoken; ikkers: duivels
Al: alles; af verschrikt: ontzag voor heeft; schrikt: is bang
heilloos rijmen: gruwelijke bezweringen
bekommer ik: houd ik tegen; bezwijmen: verbleken
dat zij haar doodverf zet: zodat zij lijkbleek wordt; De winden...kort: de winden die ongeremd
tekeer gaan, houd ik plotseling tegen
en maak een dode stroom: en laat de golven tot stilstand komen
mits: wanneer; haar: de winden
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920

925

930

en schud den hemel, dat de sterren suizebollen.
Ontbinden kan ik de gemoeden van de min,920
en and'ren, weder, stuur ik harde zorgen in.921
Bij nare middernacht mijn eunjers ik doe draven922
het kerkhof om en dries de doden uit de graven923
en breek haar ijz'ren slaap, en dwing haar vaardig, dat924
zij mij aanwijzing doen van een verborgen schat,
of van kleinodiên, voor veel jaren al verloren.
Of wil ik weten 't eind, eer dat het is geboren,927
van enig' aanslag, zulks zal bij een geest geschiên,928
die door d' omstandigheên vervolligs nood kan zien.929
Eist wat gij weten wilt.930
SCHILDKNAAP

935

De Velser heer, ontsteken
met edel gramschap, om de schennisse te wreken931
bedreven aan zijn vrouw, heeft, als een moedig man,
zijn handen kloek ter daad geleid aan de tiran933
en houdt op 't Muiderslot gevangen den misdadigen.
't Geluk, wat dreigt het? Zal 't zijn aanslag begenadigen?935
Of waar het beter nooit in dit gevaar getreên?936
TIMON

940

920
921
922
923
924
927
928
929
930
931
933
935
936
937
938
939
940

Vertoeft zolang dat ik behoorlijk toe mag reên.937
De mond van enen geest u 't antwoord zal verklaren.938
Verschrikt niet wat haar voor gedaanten openbaren,939
want alles is in dwang van deze roedes kracht.940

ontbinden: bevrijden; gemoeden: harten; min: verliefdheid
harde zorgen: grote gevaren
nare: duistere; eunjers: spoken
dries: roep met krachtige bewoordingen op
haar ijz'ren slaap: hun doodsslaap; vaardig: op een behendige manier
Of wil...aanslag: of wens ik de afloop van een onderneming te kennen voor dat ze is begonnen
bij: door
die door...zien: die door alle feiten heen kan voorzien waar het onvermijdelijk op moet
uitlopen
ontsteken met edel gramschap: ontstoken in rechtmatige toorn
schennisse: verkrachting
zijn handen...tiran: heeft moedig de tiran gevangen genomen
't Geluk, wat dreigt het?: Wat is het lot van zins?; begenadigen: begunstigen
Of waar...getreên?: of was het beter geweest zich nooit in deze gevaarlijke situatie begeven
te hebben?
Vertoeft: wacht; behoorlijk toe mag reên: voldoende toebereidselen kan maken
verklaren: geven
wat haar voor gedaanten openbaren: wat voor gestalten zich ook manifesteren
want alles...kracht: want alles wordt bedwongen door de vermogens van deze staf
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SCHILDKNAAP

Daar kome wat het zij. Al 't geen dat gij verwacht,941
dat ben ik wel getroost. En zijt gij voor de scharen
der helle veilig zelf, gij zult mij wel bewaren.943
TIMON

945

950

955

941
943
944

945
946
947
948
949
950

951
952
953
954
955
956

Nu luistert naar mij, gij driekoppig' Hecate,944
soms vol, nu rechts, dan links van tronie hallef snee,945
o grootste dwaalster, die de duister mint, van zessen,946
gij die in u gewout hebt alle toveressen947
en let van lieverlede op beevaart en gelol,948
nachtloopster, luistervink, weermaakster, grote kol.949
En gij, gekroonde draak, vol van verborgen steuring,950
die 's hemels burgerij afvallig bracht tot scheuring951
en worpt u op tot hoofd des heers dul opgeruid,952
die 't muiten zuurst bekwam en nog gestadig muit,953
aanhitsend' hemelwaarts uw booz' wanschapen schimmen,954
hoewel nu t' zink zo diep als gij dacht hoog te klimmen.955
Tiran des sulferpoels voor wie de afgrond beeft956

Daar kome...getroost: laat komen wat komen moet. Wat gij ook allemaal verwacht, ik ben
er niet bang voor
wel bewaren: goed beschermen
Hecate: het meest bekend als Griekse godin van de onderwereld die heerst over alle geheime
toverkrachten in de natuur; zij wordt vaak afgebeeld met drie hoofden en met fakkels in de
hand; beschermgodin van tovenaars en toverheksen
vol: volledig; hallef snee: de helft missend
o grootste...zessen: o grootste van de zes planeten, die van de duisternis houdt; Hecate wordt
ook vaak geidentificeerd met de maangodin
gewout: macht
en let...gelol: en in alle rust zowel aandacht heeft voor een bedevaart als voor het eentonig
opdreunen van toverspreuken
weermaakster: heks die een slechte invloed heeft op het weer; kol: toverkol
gekroonde draak: Satan; steuring: verstoordheid; verwijzing naar Satans afkomst als de
aanvoerder van de gevallen engelen, Lucifer, die tegen God in opstand kwam en door Michaël
werd vernietigd en in de hel geworpen
afvallig: ontrouw
des heers: van het leger van de afvallige engelen; dul: dolzinnig
die 't muiten...muit: die de zwaarste gevolgen van de muiterij ondervond, maar toch
voortdurend blijft muiten
booz': verdorven; wanschapen: gedrochtelijk
hoewel...klimmen: hoewel gij nu zo diep zijt gezonken als gij hoog dacht te stijgen
sulferpoel: zwavelpoel; in de bijbel wordt de hel beschreven als een poel van vuur en zwavel,
Openbaring 19:20, 20:10, 21:8; afgrond: hel
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960

965

970

en al wat, onder maan, de wereld ommezweeft957
van tovergeesten, tuk op kruiden en venijnen,958
of onderaards gedrocht gaat waren in de mijnen.959
Ulieden ik bezweer door deze tekens plat,960
door deze beelden die gemaald staan op dit blad,961
door deze namen groot bij Arabiers en Moren,962
door deze roed' en door de kracht daarin bezworen,963
en door 't versteurd gebeent' van dezen cirkel rond,964
dat gij verschijnen doet, alhier voor mij, terstond
een geest, gezwind op reis, deurtrapt, rondommezwierig,966
betweter, tijdingziek, bemoeial en nieuwsgierig,967
en die van logentaal te spreken voor mij schrikt.968
De maan gehoorzaamt reeds, zij heeft mij toegeknikt;
der hellen koning meed', of ik ben onervaren,970
want d' aarde loeit van angst en arbeidt om te baren.971
SCHILDKNAAP,

Timon, Helse geest

HELSE GEEST

975

De vorst der diepten schikt mij uit den helsen brand,972
onwillig, maar door dwang zijn vaardige gezant,973
Timon, om op de vraag die gij hebt voor te stellen,974
t' antwoorden. Vraagt, maar kort, en oorloft mij ter hellen.975
TIMON

De heer van Velsen houdt d' Hollandse graaf gevaên

957
958
959
960
961
962
963
964
966
967
968
970
971
972
973
974
975

onder maan: in het ondermaanse; de wereld ommezweeft: rusteloos over de aarde ronddoolt
van: aan; tuk op: bedreven in; venijnen: vergiften
of onderaards...mijnen: of onderaardse gedrochten die rondwaren in de mijngangen
plat: eenvoudig
beelden: afbeeldingen; gemaald: geschilderd
groot: die hoog in aanzien staan
kracht: macht
versteurd gebeent': uit de rust van het graf gehaalde beenderen
gezwind op reis: vlug op weg; deurtrapt: sluw; rondommezwierig: in alle opzichten bevallig
betweter: betweterig; tijdingziek: verzot op nieuwtjes; bemoeial: bemoeiziek
en die...schrikt: en die ervoor terugdeinst in mijn tegenwoordigheid leugens uit te kramen
meed': ook
arbeidt om te baren: en heeft barensweeën
schikt: zendt
onwillig: tegen mijn zin; vaardige: gewillige
hebt voor te stellen: moet voorleggen
kort: snel; en oorloft mij ter hellen: en sta mij toe naar de hel terug te keren
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te Muiden, op het slot, zegt hoe 't hem zal vergaan.
HELSE GEEST

't Is wel van hem verzind,978
dat hij 't zich onderwindt.979
TIMON

980

Vaart heen, gij hebt voldiend.980
HELSE GEEST

Ik vaar.
TIMON

Deez' tijding dragen,
gij jongman, moogt uw heer, wien zij wel zal behagen.
Op logen gij de geest zult vinden nimmermeer.982
SCHILDKNAAP

985

990

995

978
979
980
982
983
984
985
986
988
989
991
992
994
995

Ik ga dan, Timon. Dit laat u te loon mijn heer.983
't Is ongelooflijk dat zo wonderlijke zaken984
niet in der daad geschiên, maar dat haar mensen maken985
en geven valsen schijn. Nochtans haar maakt verdacht,986
dat zij dusdanig spel niet spelen dan bij nacht,
een tijd die gunstig heelt 't litteken van de logen.988
Laat zien, hoe sprak de geest? Ik zou 't vergeten mogen.989
‘'t Is wel van hem verzind, dat hij 't zich onderwindt’.
Hoe nu? Het woord verzind, men dubbelduidig vindt.991
Is 't van mijn heer verzind met zinnen wel geslepen,992
of heeft hij zich verzind en wel te deeg vergrepen?
Wie leidt mij uit hoe ik dit nemen zal? Ja, ja,994
nu dat het ommekomt, vind ik mij even na.995

verzind: bedacht
dat hij 't zich onderwindt: dat hij het onderneemt
vaart: gaat; voldiend: uw taak volbracht; Deez' tijding dragen: dit bericht brengen
vinden: betrappen; nimmermeer: nooit
te loon: als beloning
zo: zulke
in der daad geschiên: in de werkelijkheid gebeuren; maken: teweegbrengen
valsen schijn: bedriegelijk voorkomen; haar: hen
heelt: verbergt; 't litteken van de logen: het bewijsstuk van de leugen
mogen: kunnen
Hoe nu?: wat nu?; men dubbelduidig vindt: kan men op twee manieren interpreteren
Is 't van...vergrepen?: is het door mijn heer verstandig bedacht, of heeft hij zich vergist en
wel degelijk een grote fout gemaakt?
hoe ik dit nemen zal?: hoe ik dit moet opvatten
nu dat...na: nu het er op aankomt, weet ik niet wat ik ervan moet maken
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REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

Och, hoeveel beter waar' het nooit te zijn geboren
en 't licht te missen,997
welks min zo menig, menig mense doet bekoren998
en schendig glissen,
1000 als uit voorouders snood te zijn gesproten1000
en wezen van 't veracht,1001
onzuivere geslacht,1002
verworpen loten!1003
Al wie dat het genot van haar begeerte vijnen1004
1005 door boze daden,
dien moet haar lust, met nasmaak kwaad, in 't kort verdwijnen,
den heer tot schaden.
En 't lelijk ongerucht sterft t' genen stonden,1008
maar wispelt na en voor1009
1010 met vale wieken door
der mensen monden.
Geen ding en is er dat zozeer verleidt de vromen1012
van vroomheids wegen
als slimme voorgang, meest van ouders en van omen1014
1015 tot kwaad genegen.
In haarliêr spoor, zijn voeten ongebonden,1016

997
998
1000
1001
1002
1003
1004

1008
1009
1012
1014
1016

't licht: het levenslicht
welks min...glissen: waar menigeen zoveel van houdt dat hij erdoor wordt verleid en
schandelijk uitglijdt (op het pad der deugd)
als: dan; voorouders snood: slechte voorouders
wezen: te zijn
onzuivere: ondeugdzame
verworpen loten: verdorven spruiten
Al wie...schaden: allen die de bevrediging van hun begeerten vinden in kwaad doen, moet
de lust daartoe spoedig vergaan vanwege de kwalijke gevolgen die dat voor henzelf heeft;
den heer tot schaden: de eigenaar van de begeerte tot schade, d.w.z.: tot eigen schade
En 't lelijk...stonden: en de slechte reputatie verdwijnt nooit
maar wispelt...wieken: maar zwerft rusteloos op bleke vlerken
Geen ding...voorgang: niets leidt de rechtschapen mens zozeer af van de wegen der deugd
als een slecht voorbeeld
meest: gewoonlijk; omen: bloedverwanten
In haarliêr...zonden: in hun spoor gaat iedereen, door niets belemmerd, gemakkelijk het
verkeerde pad op en geeft zich, samen met anderen, over aan zondige genoegens
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elk licht verreukeloost
en, met 't gezelschap, troost
zich in de zonden.
1020 Hoe vele doen te kort, helaas, dan haren neven1020
nakomelingen,
degeen, die door bedompte tocht des moeds gedreven,
in schanden springen!
Gelijk de Velser heer, die gaat besluiten
1025 dat hij, om wraaks verzaên,1025
's lands hoogheid wil verraên1026
aan macht van buiten.
Mij lust in 't klaagbad, laas, weemoedelijk te treden1028
na druks vermanen,1029
1030 en mij te wassen heel van boven tot beneden
in lauwe tranen.
O mensen broos, hoe glad is voor u allen
heilzame deugdes baan,1033
waar niemand zeker staan1034
1035 en kan voor 't vallen!
Tot nog toe Velsen ging, zo 't scheen, dat niemand vaster1036
zijn treden spande.
Nu is, helaas, helaas, zijn lof verkeerd in laster,1038
zijn roem in schande.
1040 Voortaan zal elk die placht te prijzen, smalen.
Voortaan zal niemand meer,

1020
1025
1026
1028
1029
1033
1034
1036
1038

Hoe...springen!: Helaas, hoezeer benadelen dan degenen, die gedreven door een verborgen
hartstocht zichzelf te schande maken, hun nakomelingen
om wraaks verzaên: om aan zijn wraakzucht te voldoen
's lands hoogheid: de gebieder van het land, nl. graaf Floris
Mij lust: ik (nl. de Rei van Amstellandse Jofferen) ben geneigd; weemoedelijk: bedroefd
na druks vermanen: zoals mijn smart mij gebiedt
heilzame deugdes baan: de heilzame weg der deugd
waar: waarop; zeker: veilig
Tot nog toe...spande: tot nu toe leek het of Velsen standvastiger dan wie ook zijn stappen
richtte (op het pad van de deugd)
lof: reputatie; laster: blaam
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om d' onbesproken eer,1042
zijn huis ophalen.1043
O Gijsbrecht, waardig heer van onzen vaderlande,1044
1045 wijs, goedertieren,1045
die daar den klaren Amstel met zijn groenen rande1046
hebt te bestieren,
hoe is den inslag u bedekt gehouwen?1048
Hoe zijt gij ingeleid1049
1050 door uw trouwhartigheid1050
en goed betrouwen?1051
Nu vreez' eenieder die getroond wordt om gezworen1052
aanslag te maken,
dat daar iets anders schuilen mag, dan 't schijnt geschoren,1054
1055 in 't hol der zaken,
zodat men lichtlijk komt, door 't vals bedieden,1056
niet in gevaar alleen,
maar na te jagen 't geen
men meent te vlieden.
1060 Niemand verlaat zich hier op edel' of oneêle1060
vrienden of magen.

1042
1043
1044
1045
1046
1048
1049
1050
1051
1052
1054
1056
1060

onbesproken eer: onberispelijke reputatie
zijn huis ophalen: zijn geslacht roemen
O Gijsbrecht, waardig heer van onzen vaderlande: de Rei van Amstellandse jofferen spreekt
Gijsbert van Aemstel aan in zijn functie van heer van Amstelland; waardig: voortreffelijk
goedertieren: vreedzaam
klaren: schone
hoe: waarom; inslag: ware bedoeling; bedekt: geheim
ingeleid: misleid
trouwhartigheid: goedgelovigheid
betrouwen: vertrouwen
getroond: verleid; om gezworen aanslag te maken: om mee te doen aan een bij eed bezworen
onderneming
dat daar...zaken: dat er in de kern van de zaak iets anders verborgen kan zitten, dan het lijkt
te worden voorgesteld
zodat men...vlieden: zodat men door de bewust verkeerde uitleg niet alleen gemakkelijk in
gevaar komt, maar er ook toe komt om na te jagen wat men meent te ontvluchten
Niemand verlaat...magen: niemand kan zich in dit geval verlaten op adellijke of niet-adellijke
vrienden of verwanten
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Want, wie te samen spannen, doen 't, ten meestendele1062
door haat te dragen,
of hoop tot hoger luk, beid' eervergeten.
1065 Neemt Aemstel uit haar rot,1065
wiens wit zal liefde tot1066
's lands welvaart heten.

1062
1065
1066

Want, wie...eervergeten: want degenen die samenzweren doen dat meestal uit haatdragendheid
of uit hoop op een hogere positie, en in beide gevallen handelen zij gewetenloos
Neemt Aemstel uit haar rot: zonder Aemstel daarvan uit
wiens wit...heten: die slechts de welvaart van het land voor ogen heeft gehad
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Vierde bedrijf
GEEST VAN VELSEN,

Graaf Floris

GEEST VAN VELSEN

1070

1075

1080

1085

1070
1072
1073
1074
1075
1079
1079
1083
1084
1085
1086

Wee, graaf van Holland, wee, graaf Floris, wraak, wraak, wraak
zij over u, die in mijn bloed vond zulken smaak.
U, die mij afgesneên den draad eerst aangeheven,1070
mij uit de arm ontrukt het allerliefste leven
en mij ontweldigd hebt des blijden lichts genot,1072
en schendiglijk beroofd van 't kostlijk overschot1073
der zoet' en van natuur mij nog gejonde dagen,1074
van 't zelschap smakelijk van vrienden, en van magen1075
en alles waar het hart zo teder overhing,
met bitter scheiden en verlies van alle ding.
Gij die daar hebt gemaakt mijn lichaam tot een lege
en maakselloze romp, ten akeligen wege,10791079
gesleten van het spoor dat naar beneden leidt,
mij sturend henen af, in mijner eenzaamheid,
om met de binnensmondssprekenden te vergaren
en zonder zonneschijn en zonder lucht te waren.1083
Gij rechter rechteloos, nu is uw tijd nabij!1084
Wee Floris, Floris wee, te wraak ontzeg ik dij!1085
Dit wreekvuur, deze toorts, die zendt u 't recht vergeten.1086

U, die...aangeheven: u, die heeft doorgesneden mijn pas begonnen levensdraad
ontweldigd: met geweld ontnomen
schendiglijk: op een schandelijke manier; kostlijk: kostbaar
zoet': aangename; van: door; gejonde: gegunde
van 't zelschap...overhing: van het aangename gezelschap van vrienden en verwanten, en
van alles waar het hart zo licht toe genegen was
maakselloze: vormeloze
ten akeligen...vergaren: mij alleen die akelige, uitgesleten weg die naar de onderwereld leidt,
hebt opgestuurd om mij te verenigen met de mompelende schimmen
te waren: rond te dolen
rechteloos: onrechtvaardig
te wraak ontzeg ik dij!: ik zeg u de wraak aan!
Dit wreekvuur...vergeten: dit wraakvuur, deze toorts zendt u de door u vergeten gerechtigheid
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De vlamme zeng' u 't hart en knaag' u 't geweten.1087
GRAAF FLORIS

O mij! Wat schrik is dit die mij de stem besluit?1088
Mijn haren staan te berg, het zweet dat breekt mij uit.
1090 Wat angst beklemt mij 't hart? Och, wat is mij verschenen?
Mijn tijd nabij? O ramp! Hoe wroegt mijn borst vol penen!1091
Heeft mij de geest geraakt? Of is het dat, zo fluks,1092
ik, die bevangen was met dronkenschap des luks,
en sluimervallig, werd gewekt van mijn verslegen moed
1095 en mijn geweten, nu benuchterd door de tegenspoed?
Ai mij! Ik zie nog de geest en bloed dat wrake raast.1096
O Velsen, Velsen!
GEERAERDT VAN VELSEN,

Harman van Woerden, Gijsbert van Aemstel, Graaf Floris

GEERAERDT VAN VELSEN

Wie vereist mij zo verbaasd?1097
GRAAF FLORIS

O Velsen!
GEERAERDT VAN VELSEN

Wat 's er gaans? Op ridders, op en knapen!1098
Op Woerden, Woerden!
HARMAN VAN WOERDEN

Wat, is 't onraad? Wapen, wapen!
1100 Op Aemstel, Aemstel!
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Hoe? Vijand? Wat 's er of?1100
Beleert hij 't slot? Of is hij in den binnenhof?1101
HARMAN VAN WOERDEN

Waar is 't te doen?

1087
1088
1091
1092

1096
1097
1098
1100
1101

De vlamme...geweten: laat de vlam u het hart verzengen en uw geweten doen knagen
besluit: beneemt
Hoe wroegt mijn borst vol penen!: wat kwelt mijn hart mij met folteringen!
Heeft mij...tegenspoed?: Heeft de geest mij zo laten schrikken? Of is het zo dat ik, bevangen
door de bedwelming van het geluk en slaperig, zoëven werd gewekt door mijn ontsteld
gemoed en door mijn geweten, nu nuchter geworden door deze tegenspoed?
en bloed dat wrake raast: en bloed dat om wraak schreeuwt
verbaasd: ontdaan
knapen: schildknapen
Wat 's er of?: wat is er aan de hand?
beleert hij: beklimt hij met ladders
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GEERAERDT VAN VELSEN

Van wien is dit gerucht begonnen?1102
GRAAF FLORIS

Van mij, o Velsen, die van angste ben verwonnen.
En sprak u gaarne.
GEERAERDT VAN VELSEN

Mij alleen, of d' ander mee?
GRAAF FLORIS

1105 Alleen. Ik ben geparst aan u te zoeken vree.1105
GEERAERDT VAN VELSEN

Wat zegt gij heren?
HARMAN VAN WOERDEN

Doe 't.
GIJSBERT VAN AEMSTEL

't Wordt van mij goed gevonden.
HARMAN VAN WOERDEN

Wij gaan dan weer te rust.
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Gij moogt zijn hart doorgronden.
GEERAERDT VAN VELSEN

Ik zal hem horen. Wel, wat, Floris, wilt gij toch?
GEERAERDT VAN VELSEN,

Graaf Floris

GRAAF FLORIS

Ik deed u ongelijk! Och, neef van Velsen, och!1109
GEERAERDT VAN VELSEN

1110 Wat kent gij aan hetgeen dat ieder openbaar is?1110
GRAAF FLORIS

Ach! Ik heb u verkort, zodat het al te zwaar is.1111
GEERAERDT VAN VELSEN

Ik voel 't, en duid'lijk. Spaart daar vrij woorden af.1112
GRAAF FLORIS

1102
1105
1109
1110
1111
1112

dit gerucht: deze opschudding
Ik ben geparst: ik voel me gedrongen; vree: verzoening
ongelijk: onrecht
Wat kent gij...is?: wat erkent gij aan zaken die aan iedereen bekend zijn?
u verkort: u te kort gedaan; al te zwaar: uitermate zwaar
Spaart...af: hou daar uw mond maar over
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1113

streng: hard
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de raad met dreigen doend' al zulken vonnis vijnen.1114
GEERAERDT VAN VELSEN

1115 Geen erger onrecht als dat enkel recht wil schijnen.1115
GRAAF FLORIS

't Bewijs was niet bestaand' en tegen hem te zwak.1116
GEERAERDT VAN VELSEN

Uw bloeddorst stopt' hetgeen dat aan 't bewijs ontbrak.1117
GRAAF FLORIS

Mij deert dat ik ooit deed d' onnozel' anneklagen.1118
GEERAERDT VAN VELSEN

Dat denk ik wel, nu 't komt dus kwalijk te beslagen.1119
GRAAF FLORIS

1120 Ik was vol kwaad vermoêns en heel verblind daarvan.1120
GEERAERDT VAN VELSEN

Wie iemand kwaad toeschrijft eer dat hij 't weten kan,
en uit vermoeden haat, is waardig dat hij snevel'.1122
GRAAF FLORIS

't Is prinsen ziekt', wij gaan altzamen aan dit evel.1123
GEERAERDT VAN VELSEN

Wie veler vrees wil zijn, gaat veel te vrezen aan.1124
GRAAF FLORIS

1125 Helaas, nog heb ik u in zwaarder stuk misdaan.1125
GEERAERDT VAN VELSEN

Niet mij alleen, maar haar die 'k eeuwig heb te minnen.1126
GRAAF FLORIS

De wederwaardigheid sporrelde door mijn zinnen,1127
1114
1115

1116
1117
1118
1119
1120
1122
1123
1124
1125
1126
1127

de raad...vijnen: door de rechtbank onder bedreiging zo'n vonnis te laten vellen
dat: dat wat; enkel: beslist; deze sententia gaat terug op een beroemde uitspraak van Cicero:
Summum ius, summa iniuria: het hoogste recht (is) het zwaarste onrecht. Vgl. Cicero, De
officiis, I, 33
't Bewijs was niet bestaand': het bewijs hield geen stand
stopt': vulde aan
deert: berouwt; d' onnozel': de onschuldige
Dat denk...beslagen: dat geloof ik graag, nu het zo slecht blijkt af te lopen
kwaad vermoêns: achterdocht; daarvan: daardoor
is waardig: verdient het; snevel': ten val komt
't Is...evel: het is de kwaal van vorsten, wij lijden allemaal aan dit euvel
Wie veler...aan: wie door velen gevreesd wil worden, moet zelf veel vrezen
in zwaarder stuk misdaan: met een zwaarder vergrijp diep gekrenkt
heb te minnen: zal liefhebben
De wederwaardigheid...zaak: uw smadelijke bejegening bleef in mijn hoofd rondspoken, de
verbittering daarover kwelde mijn hart en dreef mij tot mijn daad
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de spijt die wrong mij 't hart en dreef mij tot die zaak.
GEERAERDT VAN VELSEN

Wel, ieder dan zijn beurt, nu drijft ze mij tot wraak.
GRAAF FLORIS

1130 Mijn boelschap tergd' me staag, deez' heeft de schuld van alle.1130
GEERAERDT VAN VELSEN

Zo schendt gij liên van eer, den hoeren ten gevalle.
GRAAF FLORIS

Ik vloek de tijd dat ik bemind' haar lichten aard.1132
GEERAERDT VAN VELSEN

Maar Holland vloekt de tijd dat gij geboren waart.
GRAAF FLORIS

Ach Velsen, geeft mij pais, ziet hoe ik mij verneder.1134
GEERAERDT VAN VELSEN

1135 Geeft gij mijn broeder 't lijf, mijn vrouw haar ere weder?
GRAAF FLORIS

Doet afstand van 't krakeel, o Ridder, en ik zal...1136
GEERAERDT VAN VELSEN

Wat zoudt gij, die nu hebt dat u is niet met al?1137
GRAAF FLORIS

Uw bastaarddochter zal ik trouwen, laat mij 't leven.1138
GEERAERDT VAN VELSEN

Te waard is zij m', ik wil z' aan geen verrader geven.1139
GRAAF FLORIS

1140 Hoe hebt gij 't met mij voor of waar dan wacht ik naar?1140

1130
1132
1134
1136
1137
1138

1139
1140

Mijn boelschap tergd' me staag: mijn minnares spoorde mij voortdurend aan; alle: alles
haar lichten aard: haar lichtzinnig karakter
geeft mij pais: verzoen u met mij
Doet afstand van 't krakeel: staak deze twist
Wat zoudt gij...al?: wat zou u, die nu niets meer hebt in te brengen?
vgl. 2 strofen uit het ‘Historielied van Graaf Floris en Gerard van Velsen’ naar de uitgave
van 1591:
Och, Gerard van Velsen, mijn lieve neef,
woudt gij mij leven laten,
ik zal er van uwen bastaarddochter een Gravin van Holland maken.
Dat en doe ik nu noch nimmermeer, 'k en wil ze geen verrader geven.
Gij hebt er mijn huisvrouw haar eer benomen,
dat zal u kosten uw leven.
Te waard is zij m': zij is mij te dierbaar; verrader: verrader van de aristocratische erecode
waar dan wacht ik naar?: wat staat mij te wachten?
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GEERAERDT VAN VELSEN

Dat wordt gij t' zijner tijd intijds genoeg gewaar.1141
Ik ga, de reden wordt hier toch om niet versleten.1142
GRAAF FLORIS

1145

1150

1155

1160

1141
1142
1143
1145
1146
1148
1149
1152
1153
1154
1155
1156
1158
1159
1160
1162

Wat is de mijn' een val! Hoe ver ben ik versmeten!1143
Op gist'ren zat ik hoog, verzelschapt met de pracht
des priestersdoms verwaand en heren groot van macht1145
in 't schone midden van den drang der eed'le scharen,1146
omringeld met den stoet van lijfwacht en dienaren,
als een vermogen vorst, en van dit vrije land1148
d' uitstekendste persoon en zou deez' gulden band,1149
die niet dan graaflijk haar gewoon is te verschuilen,
met menig koningskroon nood' hebben willen ruilen.
Nu leg ik als verslenst, van ieder te versmaên,1152
onwaardelijk geboeid en op mijn hals gevaên.1153
Des ik mijzelven 't hoofd van troosteloosheid plonder.1154
In een, in enen dag, ben ik geworpen t' onder1155
en is verdwenen heel mijn glorie klaar, gelijk1156
als van den hemel valt de sneeuw en smelt in 't slijk.
Gaat heen, vertrouwt het luk. Mij dien, met feestig groeten,1158
de morgen annebad, den avond trad met voeten.1159
Maar hoe toch? Ai ik dool, mijn scheut begon veel eer.1160
Aan 't vallen was ik lang, maar gist'ren kwam ik neer.
Smekende vijandin, toen gij 't onlijdzaam razen1162
met giftig' ogen mij ten aadr'en in kwaamt blazen,

intijds genoeg: vroeg genoeg
de reden wordt hier toch om niet versleten: we praten hier toch tevergeefs
Wat is de mijn' een val!: hoe diep ben ik gevallen; versmeten: verstoten
des priesterdoms verwaand: van de zelfbewuste geestelijkheid
in 't schone...scharen: omstuwd door een schitterende groep edellieden
vermogen: machtig
uitstekendste: hoogstgeplaatste; en zou...ruilen: en ik zou de gouden kroon die gewoonlijk
het grafelijk haar bedekt niet graag hebben willen ruilen voor menige koningskroon
verslenst: verwelkt; van: door; versmaên: verachten
en op mijn hals gevaên: en met de dood voor ogen
Des ik...plonder: daarom ruk ik mij van wanhoop de haren uit het hoofd
geworpen t' onder: naar beneden geworpen
glorie klaar: luisterrijke glans
Gaat heen, vertrouwt het luk: komaan, vertrouw nu maar op het geluk; feestig: vrolijk
annebad: vereerde
Maar hoe toch?: maar hoe is dat toch gegaan?; scheut: val
smekende: vleiende; 't onlijdzaam razen: de ondragelijke razernij
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1165

1170

1175

1180

dat greep mij aan gelijk door den gebeten wond,1164
zijn schennis schiet het schuim van enen dollen hond
en ongenadig woedt op al de leên verwonnen.
Toen stiet mijn luk zijn kruin, toen viel ik, toen begonnen1167
te wankelen mijn staat, te waggelen mijn kroon,1168
toen zweken onder mij de stijlen van mijn troon.
O valse vrouw, hoe duur staat mij uw loos aanschouwen!1170
Hoe duur uw lusten! Och wat komt er ramps door vrouwen,
dat geblankette kwaad! Fij, dat ik, ter begeert'1172
uws opgeblazenheids, d' eerwaardig' heb onteerd,
daar 't zo bederflijk in bestuur van alle staten1174
is, zonder eers genot, d' eerwaardigen te laten.
Wat ging mij aan? 'k En weet 's. 't Vernuft was slinks en krom,1176
een averechtsen weg sloegen mijn zinnen om.1177
Nu is 't te laat. O man onzaligst uwer tijden!1178
Wat zal ik? Wakker zijn noch slapen kan ik lijden:
vol kommers 't waken is, de slaap vol angsten straf.1180
Ellend', wordt gij niet mat, zo mat mij haastig af.1181
TROMPETTER

De blanken uchtend met haar blozend rode kaken,
in 't heugelijke kleed van dundoek en scharlaken,1183
rust toe ten hemelvaart. Haar gouden pruik alree1184
1185 in 't zilver schittert van de vlakke Zuiderzee
en doet de schaduw vocht der duisterheid verjagen.1186
Het zweeft een frisse dauw van rozen om haar wagen.

1164

1167
1168
1170
1172
1174
1176
1177
1178
1180
1181
1183
1184
1186

dat greep...verwonnen: die (razernij) overweldigde mij zoals het schuim van een dolle hond
via de beetwond de infectie overbrengt die zich onbarmhartig door het lichaam verspreidt
en het helemaal aantast
Toen stiet mijn luk zijn kruin: toen keerde mijn geluk
staat: positie
uw loos aanschouwen: je verleidelijke aanblik
Fij dat...onteerd: hoe schandelijk, dat ik ter wille van jouw beledigde trots haar heb onteerd
die alleen maar eer toekwam
daar 't zo...laten: terwijl het zo funest is voor elke bestuurder om degenen die eer verdienen,
die eer niet te bewijzen
Wat ging mij aan?: wat was er met mij aan de hand?; 'k En weet 's: ik weet het niet; 't Vernuft
was slinks en krom: mijn verstand was sluw en slecht
een averechtse...om: mijn lusten dreven mij een zedeloze weg op
O man onzaligst uwer tijden: o rampzaligste man van deze tijd
vol angsten straf: vol hevige angst
Ellend', wordt...af: ellende, als gij niet moe wordt, mat mij dan snel af
heugelijk: vriendelijk; dundoek en scharlaken: nevelig morgenrood
rust toe: rust zich toe; pruik: haardos, nl. de stralen van de zon
schaduw vocht: vochtige schaduw
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De zonne volgt het spoor van 's ouden Titons bruid1188
en steekt de hemel al zijn minder ogen uit.1189
1190 In 't oosten daagt het op. De nacht begint te duiken.
Wie dat ter schildwacht staat en laat geen ogen luiken.
GEERAERDT VAN VELSEN, Schildknaap

SCHILDKNAAP

Ik acht mijn here neemt mijn mening zeer wel in1192
en ziet de tweesprong van dit antwoord dubbelzin1193
en 't strijdige verstand in eenderlei geluiden.1194
GEERAERDT VAN VELSEN

1195 Men neemt het zo men wil. Voor mij is dat men 't duiden1195
tenminste op den zin kan, die mij best gelijkt.
Dus, mijn gemoed geenszins van d' eerste raad en wijkt,1197
maar 't geen dat ik bezuur, dat zal hij mee bezuren.1198
GEERAERDT VAN VELSEN,

Schildknaap, Trompetter

TROMPETTER

Op, wapen, wapen! Mant uw torens, mant uw muren!
1200 Op krijgslui, vijand! Op en vaardig in 't geweer!1200
GEERAERDT VAN VELSEN

Wat vijand?
SCHILDKNAAP

Ridders op!
GEERAERDT VAN VELSEN

Waar is hij? Heind' of veer?1201
Aan welke zijde ziet gij, wachter, haar ontdekken?1202

1188
1189
1192
1193
1194
1195
1197
1198
1200
1201
1202

's ouden Titons bruid: Aurora, de godin van de dageraad
zijn minder ogen: stenen; steekt...uit: dooft uit
Ik acht...in: ik veronderstel dat mijn heer het wel met mij eens zal zijn
tweesprong: tweeduidigheid; dit antwoord dubbelzin: dit dubbelzinnige antwoord
't strijdige verstand: de tegenstrijdige betekenis; in eenderlei geluiden: in dezelfde woorden
Voor mij...gelijkt: voor mij houdt dat in dat men het tenminste zo kan uitleggen als mij het
best uitkomt
Dus, mijn...wijkt,: Daarom wijk ik absoluut niet van het eerste plan af
hij: nl. graaf Floris; mee: ook
vaardig in 't geweer: snel te wapen
heind': dichtbij
haar ontdekken: hem aankomen
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TROMPETTER

Ik zie langs Diemerdijk een stofwolk herwaarts trekken.1203
In rep en roeren is de Waterlandse zij,
1205 van schuiten zonder tal grimmelt het op het IJ.1205
GIJSBERT VAN AEMSTEL,

Schildknaap, Harman van Woerden, Geeraerdt van Velsen

GIJSBERT VAN AEMSTEL

Wat is er gaans?
SCHILDKNAAP

Op, op!
HARMAN VAN WOERDEN

Hoe?1206
SCHILDKNAAP

Vijand!
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Waar verschenen?
GEERAERDT VAN VELSEN

In 't IJ, ook op den dijk van Diemen en dat henen,1207
in grote menigt'.
SCHILDKNAAP

Op mannen, op met vlijt,
bezet uw muren!
HARMAN VAN WOERDEN

't Is geen muurbezettenstijd!
GIJSBERT VAN AEMSTEL

1210 Zo doet het zeker niet.1210
GEERAERDT VAN VELSEN

't Is tijd om te vervaren.
HARMAN VAN WOERDEN

Een ieder rust hem toe.1211
GIJSBERT VAN AEMSTEL

Het vollek laat vergaren
om af te trekken.
1203
1205
1206
1207
1210
1211

herwaarts: hierheen
grimmelt: krioelt
Hoe?: waarom?
dat henen: die kant uit
Zo doet het: dat is het; vervaren: vertrekken
Een ieder rust hem toe: laat ieder zich gereed maken; Het vollek laat vergaren: laten de
mannen zich verzamelen
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GEERAERDT VAN VELSEN

Gaat gij om de graaf te haal'.
SCHILDKNAAP

Ik ga.
GEERAERDT VAN VELSEN

Dat men terstond de paarden toom' en zaêl'.
Mijn vrouw, waar is zij?
MACHTELT VAN VELSEN,

Geeraerdt van Velsen

MACHTELT VAN VELSEN

Hier, mijn heer.
GEERAERDT VAN VELSEN

Mijn lieve leven,
1215 de tijd wil dat wij ons van 't Huis te Muiden geven1215
in zulker ijl en wijs, dat zij niet toe en laat
uliên te voeren mee.1217
MACHTELT VAN VELSEN

Waar blijf ik dan? Wat raad
schiet mij dan over?
GEERAERDT VAN VELSEN

Mijn verkoren, stilt uw wenen.
D' onwetende gemeent' is schendig op de benen;1219
1220 haar oplopenden moed t' ontwijken is ons 't naast,
en bod te geven, totdat zij hebb' uitgeraasd,
want wederstand te doen is haar met sporen nopen.1222
Maar laat men zonder stoot hen t' einden adem lopen,1223
haar dapperheid verslenst. En hoe zij hoger klom,1224
1225 hoe dat zij logger zinkt. Dan ziet eenieder om1225
wat loon van zijnen dienst hij hebbe te verwachten,
dan schieten huis en vrouw en kind in de gedachten.

1215
1217
1219

1222
1223
1224
1225

de tijd wil: de omstandigheden eisen; geven: begeven
uliên: de vrouwen, nl. Machteld en haar hofdames
D' onwetende gemeent'... uitgeraasd: het domme volk is op de been om alles te vernielen;
het is voor ons het beste zijn groeiende boosheid uit de weg te gaan en het de vrije teugel te
laten tot het is uitgeraasd
met sporen nopen: prikkelen
zonder stoot: zonder verzet; t' einden adem lopen: uitrazen
haar dapperheid verslenst: dan verflauwt hun vechtlust; En hoe...zinkt: en hoe feller zij was,
des te trager zal zij worden
Dan ziet...verwachten: dan vraagt ieder zich af wat zijn optreden hem zal opleveren
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Dus hoopt ten besten, God zij met u lief, ik ga.1228
MACHTELT VAN VELSEN

Hier blijv' ik dan alleen op 's woeden volks genâ.1229
1230 Helaas, wat overlast zal mij al staan te lijen!1230
GEERAERDT VAN VELSEN

De vrouwelijke staat zal u genoeg bevrijen,1231
en 't mededogen van het lelijk onbescheid1232
daar gij mee zijt verkort, en uw onnozelheid.
De droefheid bindt uw tong. Och, laat dit schreien achter,1234
1235 dat toch verloren is en zet uw hart wat zachter.
SCHILDKNAAP

Als 't u belieft mijn heer, 't gezelschap is gereed.
MACHTELT VAN VELSEN

De God gedenk' aan u, Die 't schijnt dat mij vergeet1237
en wil u beter weg, dan 't hart mij tuigt, geleiden.
GEERAERDT VAN VELSEN

Een blij verzamen jonn' Hij ons na 't droevig scheiden.1239
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

1240 Den openbaren dwingeland1240
met moed te bieden wederstand
en op den harsenpan te treden,
om, met het storten van zijn bloed,
den vaderlande 't zwaarste goed,1244
1245 den gulden vrijheid, te bereden,1245

1228
1229
1230
1231
1232
1234
1237
1239
1240
1244
1245

Dus hoopt ten besten: dus hoop er het beste maar van
op 's woeden volks genâ: overgeleverd aan de genade van het woedende volk
Helaas, wat...lijen!: helaas, welk geweld zal ik allemaal moeten verduren!
bevrijen: beschermen
en 't mededogen...onnozelheid: en het medelijden over de schandelijke smaad die je is
aangedaan, en je onschuld
De droefheid...zachter: je smart belemmert je te praten. Och, stop met je geschrei, dat toch
vergeefs is en wees wat kalmer
De God...geleiden: moge die God u gedenken, Die mij schijnt te vergeten en moge Hij u een
beter lot schenken dan ik denk dat mij waarschijnlijk staat te wachten
Een blij verzamen jonn' Hij ons: Moge Hij ons een vreugdevolle hereniging gunnen
deze verzen gaan terug op de eerste strofe van het koor in het vierde bedrijf van Garniers
Cornélie (1574); openbaren: openlijke
zwaarste: voornaamste
bereden: verschaffen
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dat is, van ouder herkomst wijd,1246
bij d' allertreffelijkst altijd1247
beloond met erenbeelden danklijk.1248
De roem is uitgeblazen, met1249
1250 geleerdheids heldere trompet,
in schrift en dichten onverganklijk.
De lofkrans groenens nimmer moe,1252
die komt het haar derzulken toe
die 't al voor 't algemene wagen,1254
1255 gelijk den heer van Aemstel tracht,1255
hoewel zijn zelschaps overmacht1256
hem let zijn voorstel te bejagen.
Dan wie met wens om goede krijt,1258
maar allerhande prinsen lijdt
1260 en 't geen hem overkomt te dogen,
zacht opneemt, dof in hoop en vrees,
en 't ongelijk van weeuw en wees
kan annezien met goeden ogen,
zulk een blijft onvermaard en muit
1265 niet met het hoofd doorluchtig uit.
Zijn dove faam kan hem niet bringen1266
in 's werelds oog en aangezicht,

1246
1247
1248
1249
1252
1254
1255
1256
1258

1266

van ouder herkomst wijd: sinds oeroude tijden
d'allertreffelijkst: de meest voortreffelijken
erenbeelden: standbeelden; danklijk: uit dankbaarheid
De roem...onverganklijk: Hun roem is uitgebazuind door de zuivere trompet van dichters en
geleerden in hun geschriften en onvergankelijke poëzie
groenens nimmer moe: onverwelkbaar
die 't...wagen: die alles riskeren voor het algemeen belang
tracht: nastreeft
hoewel zijn...bejagen: hoewel de overmacht van zijn medesamenzweerders hem belet om
zijn plan uit te voeren
Dan wie...uit: wie evenwel luidruchtig een goede vorst verlangt, maar (intussen) allerlei
vorsten verdraagt, en alles wat hij moet doorstaan kalm aanvaardt, wie in hoop en vrees
passief blijft en het onrecht dat weduwe en wees wordt aangedaan lijdelijk kan aanzien, zo
iemand blijft onbekend en munt niet roemrijk boven iedereen uit
dove faam: gebrek aan reputatie
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noch uit de duisterheid in 't licht1268
optrekken tot aan 't roer der dingen.1269
1270 Zijn naam heeft klank bij oud noch jong,
noch zoetheid op des volleks tong,
oneêl bij burgers en bij boeren.1272
Stilzwijgend glipt zijn leven deur,1273
maar zonder stoot en zonder steur,1274
1275 en zonder trom in 't hart te roeren.1275
Hem angt gedurende 't belied1276
van zijnen aanslag d' ontrouw niet,1277
of lichtheid van die 't samenzwoeren,1278
noch misluk als het annegaat,1279
1280 noch de vervarelijken haat
des blinden volleks na 't uitvoeren.
De minste twijfel van geluid1282
en jaagt hem 's nachts ten bed niet uit,
noch vluchtens nood van vrouw en vrinden.1284
1285 Het veel bestaan kan nauw bestaan,1285
gemakkelijk is veiligst gaan,
en grote rust klein onderwinden.

1268
1269
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1282
1284
1285

duisterheid: onbekendheid
optrekken tot aan 't roer der dingen: verheffen tot het landsbestuur
onêel: ongeacht
stilzwijgend: kalm; glipt...deur: verglijdt
zonder steur: zonder verstoring van zijn rust
en zonder...roeren: en zonder dat zijn hart ergens hevig door wordt beroerd
angt: beangstigt; 't belied: de voorbereiding
aanslag: onderneming
lichtheid: lichtzinnigheid
noch misluk...uitvoeren: noch de mislukking als het begint, noch de beangstigende haat van
het verblinde volk na afloop
De minste twijfel van geluid: het minste gerucht dat hij meent te horen
vluchtens nood: de noodzaak om te vluchten
Het veel...onderwinden: veel aandurven kan nauwelijks tot iets goeds leiden; wie rustig leeft,
leeft het veiligst, en wie weinig onderneemt, leeft het rustigst
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Vijfde bedrijf
GRAAF FLORIS,

Rei van Naarders

GRAAF FLORIS

1290

1295

1300

1305

1288
1290
1291
1293
1294
1295
1296
1298
1299
1302
1304
1305

Ach, mijn getrouwen, zet en draagt mij verder niet,1288
mijn zwakheid is te groot! Een beek van bloede vliet
mij door de wonden af en vervet al de kleden.1290
En bleekgedane flauwt' bekruipt mijn laffe leden.1291
Ik heb volleefd en ben ten einde mijnen pad.
Van deze wereld heb ik wel mijn deel gehad:1293
geboortens hoogheid, lichaams frisheid, macht van staten,1294
ontzag bij vreemdelingen, gunst bij onderzaten.1295
Gelukkig, och, al te gelukkig, zo mij maar1296
in 't hoofd de dampe niet des luks gestegen waar',
of had ik nooit aanschouwd het vrouwenbeeld aanminnig,1298
waaronder school, vermomd, lichtvaardigheid krankzinnig.1299
Ulieden dank ik voor de dienst en trouwe groot,
die gij bewezen hebt mij in mijn laatsten nood,
en moeit mij dat ik 't niet naar wense kan belonen.1302
Maar wie mijn nazaat zij, vorst zijnde, zal hij tonen
dat hem der vorsten val met mededogen snij1304
en weigeren geenszins deez' laatste bede mij:1305

zet: zet mij neer
vervet al de kleden: kleurt al mijn kleren
En bleekgedane...leden: en een bleekmakende krachteloosheid overvalt mijn uitgeputte
lichaam
wel: in hoge mate
frisheid: gezondheid; macht van staten: een machtige positie
gunst: genegenheid
zo mij...waar': als mijn verstand maar niet beneveld was geraakt door de begunstiging van
de fortuin
het vrouwenbeeld aanminnig: die verleidelijke vrouw
waaronder...krankzinnig: waarin, goed verborgen, een ziekelijke lichtzinnigheid schuil ging
en moeit mij: en het spijt mij
snij: vervult
deez' laatste bede: dit laatste verzoek
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dat is, dat hij alhier ter plekk' een kerke bouwe,1306
waarbij d' aankomend' eeuw mij in gedachten houwe,1307
en mijn dankwilligheid. Het jarelijkse geld
tot nodig onderhoud dat zij daarbij besteld.1309
1310 Maar langer nu en heb ik kracht in geen gewrichte,
de leden slappen aan ten slaap en het gezichte1311
wordt van een ijz'ren vaak veroverd. Het geluid1312
ontzinkt mij telken male en kan ten keel nauw uit.
Ik zijg, ik zijg, ik ben gekomen op het spade.1314
1315 O Schepper, ik ontschep, ontsluit mij Uw genade.1315
REI VAN NAARDERS

Hij is verscheien.
Heft nu aan te schreien
jongers en grijzen:
droefheid wilt bewijzen,
1320 kleren verscheuren,1320
geeft u op tot treuren.
d' Hollandse grave
is om hals en have,1323
deerlijk verslagen!
1325 Deerlijk verslagen!
Wendt uw stem tot klagen,
tranen laat vlieten,
zuchten opwaarts schieten.1328
Ziet hem versmoren,1329
1330 hem, die was geboren

1306

1307
1309
1311
1312
1314
1315
1320
1323
1328
1329

in 1324 stichtte graaf Willem III te Muiderberg een kapel ter nagedachtenis aan de vermoorde
Floris. Waarschijnlijk heeft deze kapel niet op de plaats van de huidige, uit de vijftiende
eeuw daterende, kerk gestaan
waarbij...dankwilligheid: waardoor de nieuwe eeuw zich mij en mijn dankbaarheid zal blijven
herinneren
nodig: noodzakelijk; dat zij daarbij besteld: dat moet uit mijn nalatenschap gefourneerd
worden
het gezichte: mijn ogen
een ijz'ren vaak: de doodsslaap; veroverd: overmand; het geluid: mijn stem
ik zijg: ik bezwijk; op het spade: aan het einde
ontschep: sterf; ontsluit: schenk
kleren verscheuren: als teken van rouw; gaat terug op de bijbel, vgl. Genesis 37:34
is...verslagen!: heeft jammerlijk leven en goed verloren!
zuchten: jammerklachten
versmoren: sterven
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uit 's wijd bekenden
Roomse Konings lenden.1332
't Leven is henen!
't Leven is henen!
1335 Ach, wat eind van wenen!1335
't Hoofd zal verrotten1336
dat de kroon der Schotten
had mogen dragen.1338
O bedroefde dagen!
1340 Weeslijke landen,1340
slaat in 't haar uw handen.
O zwaar verliezen!
O zwaar verliezen!
Wie zal nu de Friezen1344
1345 echter bedwingen,1345
als zij boud bespringen1346
's Kennemers grenzen?1347
Hard is 't om te penzen.1348
Hij deed haar sagen1349
1350 en het juk verdragen.
Tijd is 't te kermen!
Tijd is 't te kermen!
Wie zal nu beschermen
's lands innezitter1354

1332
1335
1336

1338
1340
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1354

Roomse Koning: nl. graaf Willem II van Holland (zie r. 39)
Ach, wat...wenen!: ach, wat een treurig einde!
toen in 1290 de Schotse kroon plotseling vrij kwam, was Floris V, op grond van afstamming
van vaderszijde, een van de gegadigden voor de troonopvolging. De troon viel toe aan John
Baliol
mogen: kunnen
Weeslijke: verweesde; landen: nl. Holland en Zeeland
in de winter van 1287-1288 werden de West-Friezen definitief onderworpen, waarna in 1289
de capitulatie-verdragen werden gesloten
echter: hierna
boud: stoutmoedig
's Kennemers grenzen: de grenzen van Kennemerland
Hard is 't om te penzen: het valt zwaar daaraan te denken
Hij deed...verdragen: hij wist hen zo'n schrik aan te jagen dat zij zich onderwierpen
's lands innezitter: de ingezetenen van Holland en Zeeland
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1355 voor den Vlaming bitter?1355
Deez' keerd' haar vloten1356
van de Zeeuwse sloten,
placht te vernielen
d' hatelijke kielen.
1360 Nu is 't verloren!
Nuis 't verloren!
Brenget rouw te voren.
Thans zullen treden
in de zwarte kleden
1365 burgers en eêlen;
zonder haar juwelen1366
treuren de paarden,
't goud moet van de zwaarden,
't lichaam ter aarden.
MACHTELT VAN VELSEN,

Rei van Amstellandse Jofferen, Trompetter

MACHTELT VAN VELSEN

1370 Trompetter, wel wat is 't dat u teruggejaagt?
Kwaê mare speur ik uit uw aangezicht versaagd.1371
Verklaart u ras.
TROMPETTER

Mijn vrouw kwaê tijding mag wel schromen1372
van haasten.
MACHTELT VAN VELSEN

Niet, zij kan al mee te spade komen.1373

1355
1356

1366
1371
1372
1373

voor: tegen; den Vlaming bitter: de boze Vlaming
Deez' keerd'...kielen: hij joeg hun vloten uit de Zeeuwse wateren en placht de vijandige
Vlaamse schepen te vernietigen. Tussen Holland en Vlaanderen was af en toe een conflict
opgelaaid over Zeeland-bewester Schelde, waar beide graafschappen rechten hadden en
inkomsten moesten delen. Deze kwestie was echter al grotendeels geregeld toen Floris aan
het bewind kwam.
haar juwelen: hun versierselen
Kwaê mare: een slechte tijding; uw aangezicht versaagd: uw verbijsterde gezichtsuitdrukking
Mijn vrouw...haasten: mevrouw, een slechte tijding komt altijd vroeg genoeg
Niet, zij...komen: nee, zij kan ook helemaal te laat komen
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Uw uitvlucht mij benauwt. Of is mijn heer gevaên?1374
TROMPETTER

1375 Nabij. Maar zijt getroost, hij is het nog ontgaan.1375
MACHTELT VAN VELSEN

Dat zet mij wat van 't hart. En wat 's hem wedervaren?1376
TROMPETTER

1380

1385

1390

1395

1374
1375
1376
1377
1378
1380
1381
1382
1384
1386
1387
1388
1389
1392
1394
1396

Toen wij aan 't korenland te Berg gekomen waren,1377
verhief zich uit de laag een drommel ijz're liên.1378
Mijn heer van Velsen reed vooraan om uit te zien,
hij hield zijn paard kort op en vraagd' haar wat zij zochten.1380
Haar antwoord was: ‘de graaf’, die wij gevangen brochten.1381
‘Dat mist u’, zeide daar de dapp're Velsen op1382
en wendt, dewijl hij spreekt, 't gezwinde ros den kop,
en stoot ten gravewaarts. Daar zit hij van den paarde1384
en treedt zijn vijand toe, met uitgetogen zwaarde.
Die schrikt en waande met een sprong t' ontgaan de dood,1386
gebonden op het paard, maar snevelt in de sloot.1387
De strenge ridder volgt en geeft hem zoveel steken,1388
dat ik hem zeker min niet als voor dood en reken.1389
Het volk was handgemeen geworden midd'ler tijd,
eer Velsen ommezag was hij zijn paard ver kwijt.
Des, 't veld viel ons te nauw die schier omringeld streden,1392
beschrijdt zijn schildknaaps paard en is 'er afgereden.
Wij worpen om en boôn de vijand al de rug,1394
en spreidden elk zijns weegs, vrees maakt de voeten vlug.
'k En ben 's geen verder tuig. Of iemand kwam in handen,1396

Uw uitvlucht mij benauwt: uw ontsnapping beangstigt mij; gevaên: gevangen genomen
Nabij: bijna
Dat zet mij wat van 't hart: dat lucht mij enigszins op
Berg: Muiderberg
verhief zich...liên: kwam uit een hinderlaag een troep gewapende lieden te voorschijn
hield...kort op: hield onmiddellijk in; haar: hun
die wij gevangen brochten: die wij (de samenzweerders) gevankelijk meevoerden
Dat mist u: dat zal u niet gelukken
en stoot ten gravewaarts: en stormt op de graaf af; Daar zit hij van den paarde: dan stijgt
hij af
waande: meende
snevelt: struikelt
strenge: onverzettelijke
min niet als: niet anders dan
Des, 't veld...afgereden: Daarom - het terrein liet ons, die vrijwel omsingeld moesten vechten,
geen enkele ruimte - bestijgt hij het paard van zijn schildknaap en is weggereden
Wij worpen om: wij wendden de teugel
'k En ben's geen verder tuig: verder heb ik niets gezien
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of op de plaatse bleef, of werwaarts de vijanden1397
getogen komen, is mij ganslijk onbekend.1398
Maar veilig houd ik mij noch hier noch hieromtrent,1399
1400 des bid verlof, dat ik mij elders heen mag geven.1400
MACHTELT VAN VELSEN

Gaat waar gij zeker meent te wezen van uw leven.
Maar waar blijft deze vrouw? Waarhenen neemt z' haar keer?1402
Waar zoekt zij veiligheid aan leven of aan eer?
Waar vindt zij troost? Mijn hoop, gelegen in der asse,1404
1405 is, dat in 't edel bloed d'onedel' handen wasse,
het onvermurruwd volk, eer dat de avond stort.
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

Mijn vrouw, ach, rust uw hart, dat vaak bevonden wordt1407
meedogen en bescheid in ons gemeent', wij weten.1408
MACHTELT VAN VELSEN

Wraakgierigheid te zeer haar harten heeft doorbeten,1409
1410 des ik de dood het best, dat mij genaakt, vermoe.
Doch sterven vrees ik niet, allene vrees ik hoe.
Ach, dat op deze rui geen woestaard onverstandel,1412
uit vuile bitterheid dit lichaam en mishandel,
of spotter en voltooi, uit dartelheden snood,
1415 mijn lelijk ongeval met een mismaakte dood!
O God, wat knellen 't hart mij toegewrongen schroeven!1416
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

De zeek're ramp is groot, dus wilt u niet bedroeven1417

1397
1398
1399
1400
1402
1404
1407
1408
1409
1412

1416
1417

bleef: sneuvelde; werwaarts: waarheen
getogen komen: naar toe zullen trekken
houd ik mij: acht ik mij
des bid verlof: daarom vraag ik toestemming
neemt z' haar keer?: moet zij zich begeven?
Mijn hoop...stort: mijn treurige verwachting is dat voor de avond valt, het wrede volk zijn
onedele handen zal wassen in mijn edel bloed
rust uw hart: wees toch wat kalmer; bevonden: aangetroffen
bescheid: redelijkheid; in ons gemeent': onder ons volk
Wraakgierigheid...vermoe: wraaklust heeft te zeer hun hart vervuld, daarom houd ik de dood
voor het beste dat mij kan overkomen
Ach, dat...dood!: ach, als bij dit oproer maar niet de een of andere domme woesteling mijn
lichaam zal mishandelen uit gemene boosheid, of dat iemand die nergens om geeft uit
boosaardige lust een eind aan mijn rampspoed zal maken door mij gruwelijk te verminken
O God...schroeven!: o God, hoe beklemt de angst mij 't hart!
De zeek're...is: het feitelijke onheil is al groot genoeg, u moet dus niet treuren over iets dat
zou kunnen gebeuren
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in 'tgeen onzeker is.
MACHTELT VAN VELSEN

Ik bid 's, laat mij alleen1418
vertrekken, dat ik mij begeve tot gebeên.1419
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

1420 O deugdgeurige roos, aanzienelijkste spruit1420
die 't edel Woerder huis ooit heeft gegeven uit,1421
wat hebt gij in uw mei getroffen straffen weêr!1422
Wat valt er ongenaad' des hemels op u neêr!
O klaren spiegel van getrouwigheid en zeên,1424
1425 hoezeer bezwalken u des eeuws verdorvenheên!1425
O ere des geslachts der vrouwen, vol van druk,1426
hoe eerloos doet bij u 't ondeugdige geluk!1427
O welgeboren vrouw, beschreielijk voorwaar,
voorwaar beklaaglijk zijn zoveel ellenden zwaar,
1430 die uw verwonnen borst, met droefheid opgevuld,1430
bedrukken altezaam en gene tot uw schuld!1431
Maar moeten nog veel meer d'ellenden zijn beklaagd1432
desgenes die, tot schuld, daarmede wordt geplaagd,
want, als de voorspoed vliedt, zo komen de misdaên1434
1435 die hij verborgen droeg, den booz' om 't harte slaan.1435

1418
1419
1420
1421
1422
1424
1425
1426
1427
1430
1431
1432

1434
1435

Ik bid 's: ik vraag jullie
vertrekken: naar binnen gaan
deugdgeurige roos: toonbeeld van de hoogste deugden; aanzienelijkste spruit: voortreffelijkste
telg
heeft gegeven uit: heeft voortgebracht
wat hebt gij...weêr!: wat bent u in de lente van uw leven getroffen door ruw weer!
klaren: heldere; getrouwigheid en zeên: trouw en eerbaarheid
bezwalken: bezoedelt; des eeuws verdorvenheên: het kwaad van onze tijd
O ere des geslachts der vrouwen: o roem van het vrouwelijk geslacht; vol van druk: vol
droefheid
doet: handelt; 't ondeugdige geluk: het slechte lot
verwonnen borst: verslagen hart; opgevuld: vervuld
gene tot: geen enkele door
Maar moeten...geplaagd: maar nog veel meer moet het ongeluk worden betreurd van degene
die door eigen schuld daarmee wordt gestraft; voor de afhankelijkheid van Montaigne, vgl.
Essais, II, 27; III, 2
vliedt: wijkt
den booz' om 't harte slaan: bij de slechterik naar boven
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Waarhenen dan gewendt? Waarhenen dan gekeerd?
Van binnen is 't gemoed veretterd en verzeerd,
't voorlachend schellemstuk toont ijselijk gelaat,1438
van buiten houdt de plaag op lichaam aan en staat.1439
1440 De rampzalige graaf van Holland is, door 't staal,1440
verlost onlangs geleên van dusdanigen kwaal.1441
O Velser ridder, vleit gij u met zulken wraak,1442
waar uw doodsvijand door uit alle lijden raakt?
Tevoren vreesd' hij 't klem van uwen strengen moed,1444
1445 tevoren kon de schrik haar prenten in zijn bloed,1445
tevoren vreesd' hij d' hoon des batsen ongevals,1446
nu acht hij niemand en is schootvrij tegen als.1447
En gij eenvoudig volk, wat 's dat gij klaaglijk mort1448
om 't bloed oneelder wijs in vangenis gestort,1449
1450 dat sierlijker aan 't spits eens heers in 's oorlogs brand1450
gevloten hebben zou ten offer 't vaderland.
Dit 's late rouw. 't Was tijd te schreien toen de ziel1452
van vorstelijken lof, oneelder wijs, verviel1453

1438
1439
1440
1441
1442
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1452
1453

't voorlachend...gelaat: de schurkenstreek die eerst niet zo erg leek, laat zich nu kennen in
al zijn afschrikwekkendheid
houdt de plaag op lichaam aan en staat: blijft de straf lijf en positie achtervolgen
staal: zwaard
onlangs geleên: kortgeleden; kwaal: kwelling
vleit gij u met zulken wraak: laat gij u leiden door zulk een wraak
't klem van uwen strengen moed: de kracht van uw onverzettelijke toorn
schrik: vrees; haar: zich
d' hoon des batsen ongevals: de smaad van de bittere tegenspoed
nu acht...als: nu bekommert hij zich om niemand meer en is gevrijwaard tegen alles
eenvoudig: onnozel; wat 's dat gij klaaglijk mort: waarom wrokt gij jammerlijk
om: over; oneelder wijs: op weinig eervolle wijze; in vangenis: in gevangenschap
sierlijker: eervoller; eens heers: van een leger
Dit 's late rouw: deze rouw komt te laat
van vorstelijken lof: van de hoogste eer; oneelder wijs: op een onedele manier
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in laster grondeloos, en storf aan ontrouw groot,1454
1455 en aan meinedigheid een schandelijker dood.
Tijd is het, tijd is 't nu om te beschreien, laas,1456
de jammerlijken val der edelingen dwaas,
die door wraakgierigheid zoverre zijn geraakt,1458
dat zij tot onrecht haar goed recht hebben gemaakt.1459
1460 Nu is het tijd om op u zelven 't oog te slaan1460
en schouwen uw ellend' en eigen kwalen aan,
en te beschreien, met droef opgeheven klank,1462
uw scheuring, nederlaag, verwoesting, ondergank.
Want Holland zie ik heel in 't war, o droeve schijn,1464
1465 de Gooiers, Kennemers, en buren van de Rijn1465
in roeren, op de been Westfries en Waterland,1466
het Huis te Velsen plat en Woerden in den brand.1467
Geverved van het bloed den Amstel en de Vecht,1468
oneens den adel, het gemene vollek slecht1469
1470 gespouwen en gesplitst, en, wat ik meest beween,1470
eenieder stuurt zijns weegs en niemand weet waarheen.1471
O edel Amstelland, o menig maag en vriend,1472
wat komt u over dat gij niet en hebt verdiend!
O heilig' Eendracht, gij verlaat ons, en wanneer,
1475 wanneer, welvarens stut, wanneer zien wij u weer?

1454
1456
1458
1459
1460
1462
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472

in laster grondeloos: in de diepst denkbare schande; ontrouw groot: ontrouw aan de morele
principes van de hoge adel
laas: helaas
wraakgierigheid: wraakzucht
haar goed recht: hun goed recht, nl. om genoegdoening te eisen
u zelven: nl. het volk
opgeheven: aangeheven
schijn: aanblik
buren van den Rijn: Rijnlanders (inwoners van Leiden en omgeving)
in roeren: in rep en roer; Waterland: de regio benoorden Amsterdam
plat: verwoest
Geverved: gekleurd; van: door
oneens: in tweedracht; het gemene vollek slecht: het gewone, eenvoudige volk
gespouwen en gesplitst: verdeeld en verscheurd
eenieder stuurt zijns weegs: iedereen gaat zijn eigen weg; en: maar
maag: bloedverwant

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

100
D' oogschelen worden zwaar en kracht van vaak gedogen,1476
het droevig harte stemt met d' uitgewaakte ogen.
DE VECHT,

Rei van Amstellandse Jofferen

DE VECHT

O harten pijnelijk bedoven in uw leid,1478
d' oorzaak is groot dewelk' heeft uw weemoedigheid,1479
1480 want gij onwetend zijt hoedanig het besluit is
des hemels ende waar het Noodlot over uit is.1481
Niets schiedt er tevergeefs, veel min geschiedt er kwaad,1482
maar 't zoet met zuurheid zout de goddelijke raad.1483
In plaats van klachten zijt gij groten danke schuldig1484
1485 Degenen, die door deez' kwellaadjen menigvuldig1485
uws lieven vaderlands, verr' ziende, maakt den baan
waarlangs, ter eren, uw naneven zullen gaan.
En telt 'tgeen u verschijnt niet onder ijd'le dromen.1488
Ik ben de Vecht, de Geest en Godheid van de stromen1489
1490 en zilververvig nat, waar gij uit rijzen ziet
deez' frisse grijzigheid, gemijterd met het riet.1491
Waarzeggend is mijn tong, dus luistert naar 't verklaren!1492
'k Zal die verborgenheid des Noodlots openbaren1493
en spelen voeren 't oog van uw vervreemd gedacht1494

1476
1478
1479
1481
1482
1483
1484
1485
1488
1489
1491
1492
1493
1494

D' oogschelen worden...ogen: de oogleden worden zwaar en moeten toegeven aan de slaap,
het bedroefde hart sluit zich aan bij de afgematte ogen
pijnelijk bedoven in: overstelpt door; leid: verdriet
weemoedigheid: smart
waar het Noodlot over uit is: wat de bedoeling is van het noodlot
Niets schiedt...kwaad: niets geschiedt er tevergeefs en het kwade nog het allerminst
zout: vermengt; de goddelijke raad: de goddelijke wijsheid
klachten: jammerklachten; schuldig: verschuldigd
Degenen...gaan: aan Hem die in Zijn goddelijke voorzienigheid met al deze rampen in uw
geliefde vaderland de weg baant waarlangs uw nakomelingen tot roem zullen geraken
telt...onder: houdt...voor; 'tgeen u verschijnt: wat zich aan u voordoet
de Geest en Godheid van der stromen en zilververvig nat: de geest en god van de rivier en
van het zilverkleurige water
deez' frisse grijzigheid: deze kloeke grijsaard; gemijterd: bekranst
naar 't verklaren!: naar wat ik verkondig!
verborgenheid: geheimen
en spelen...nacht: en het oog van uw verbijsterde geest een blik gunnen op gebeurtenissen,
diep verborgen in de duistere toekomst
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1495 in schiedenissen, diep verholen onder nacht,
die van de Parken eerst op rokken zijn gewonnen,1496
en zullen worden, ter gezetter tijd, volsponnen.
De Aemstelheer, geparst door dezen overval1498
tot noodweer van zijn staat, zal d'oude burregwal
1500 van 't need'rig AMSTERDAM, en de begraven perken,
naar zijn vermogen eerst omheind met eiken werken
voor overrompeling, verheffen uit zijn plat1502
met vest en torens, en voltooien 't tot een stad.
Van deze tijd af zal 't beginnen, vol van moede,1504
1505 te beuren op het hoofd, en, met den tegenspoede
worstlende menigmaal, weêr telkens uit zijn as
heerlijker opstaan dan het ooit tevoren was,
en zeer ontzien van zijn geburen, lang door dezen,1508
van zijn landsheren, lang met jonst getroeteld wezen,
1510 totdat het eindelijk verwerft, door diensten mild,
des keizers hoogste pracht tot top van zijnen schild.
Dan and're tijden, dan genaken an'dre stonden:1512
een wreker van den hogen hemel afgezonden,
Willem genaamd, verschijnt in Holland en herplant1514

1496

1498

1502

1504
1508

1512
1514

Parken: de klassieke schikgodinnen Atropos, Clotho en Lachesis; die van...volsponnen: die
door de schikgodinnen eerst op het spinrokken, de stok waarop het onbewerkte materiaal
zit, zijn gewonden en te zijner tijd zullen worden afgesponnen
De Aemstelheer...stad: de heer van Aemstel zal, door deze verraderlijke moord (op Floris)
gedwongen tot het verdedigen van zijn gebied, de oude burgwal van het onaanzienlijke
Amsterdam en de door grachten omgeven stadsdelen, die eerst omringd waren met eikenhouten
palissaden om ze naar vermogen te kunnen verdedigen, verheffen uit hun nederige toestand
met muren en torens en uitbouwen tot een stad
de Vecht wijkt hier sterk af van de eigenlijke chronologie: pas in 1481 begon men met de
eerste ommuring van de stad, daarvóór was deze slechts omgracht geweest. Van deze eerste
ommuring resteren nog de Schreierstoren, de Munttoren en de Montelbaanstoren
't: nl. Amsterdam, vol van moede: vol vertrouwen
en zeer...schild: en zeer gevreesd door de naburige steden, zullen zowel deze als de landsheren
lange tijd trachten de stad met gunstbewijzen voor zich te winnen, totdat zij eindelijk, als
gevolg van het verlenen van gulle bijstand aan de landsheer, de keizerskroon zal verwerven
ter bekroning van haar wapenschild. (In 1489 voegde keizer Maximiliaan de keizerskroon
toe aan het wapen van Amsterdam)
Dan and're...stonden: dan breken er andere tijden en een ander tijdsgewricht aan
Willem: nl. Willem van Oranje. In 1572 vestigde Oranje zich in Holland als leider van de
opstand
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1515 de vrijheid onderdrukt, in haren ouden stand.
't Uitheems geweld wordt uitgedreven t' allen steden,1516
de groot' onmenslijkheid, de groot' afgrijslijkheden
des Spaansen tirannies, die stal had als een post,1518
d'Iphigenia's en Polyxena's verlost1519
1520 van d' altaars bloedig. Het verworgen, branden, kerven1520
gaat af, en echter, geen begraven voor het sterven.1521
Dan moogt gij Amsterdam, en Holland algemeen,1522
wat adems scheppen in uw borst, schier toegetreên.1523
's Lands Staten, die gespaard hebben bloed noch schatten,1524
1525 noch zorg in 's vrijheids dienst, die zullen dan hervatten1525
het aanzien en gezag dat haar vanouds toekwam,1526
en stellen enen held van keizerlijken stam1527
en Nassaus bloed - hetwelk men ziet in dezen dagen1528
als 's christenwerelds hoofd de Roomse krone dragen 1530 in 't vorstelijk bestuur, die Maurits zij genoemd,1530
naar des verlossers naam van Duitsland hoog beroemd,1531

1516
1518
1519

1520
1521
1522

1523
1524
1525
1526
1527
1528

1530
1531

't Uitheems geweld: de Spaanse garnizoenen
die stal had als een post: die volstrekt onwrikbaar was
d'Iphigenia's en Polyxena's: onschuldige slachtoffers uit de Trojaanse oorlog. Iphigenia,
dochter van Agamemnon en Clytemnestra, werd door de priester Calchas aangewezen als
offer om de toorn van de godin Artemis te verzoenen. Polyxena, dochter van Priamus en
Hecuba, werd na de verwoesting van Troje geofferd door Achilles' zoon Neoptolemus op de
grafheuvel van Achilles
verworgen: wurgen; kerven: onthoofden
gaat af: houdt op; en echter...sterven: en sinds die tijd wordt men niet meer begraven voor
men een natuurlijke dood is gestorven
Dan: voor Amsterdam was dat in 1578, het jaar van de Alteratie, toen de stad overging naar
Oranje. Daarvoor, van 1572-1578, hadden Oranjes troepen en schepen stad en haven
grotendeels geblokkeerd en vrijwel alle handel onmogelijk gemaakt; algemeen: in zijn geheel
schier toegetreên: die bijna dichtgeperst was
schatten: geld
zorg: moeite; hervatten: hernemen
het aanzien en gezag: het gezag en de macht; haar: hun
stellen: zullen aanstellen; van: uit; stam: geslacht
hetwelk men...dragen: dat men in onze tijd (nl. in 1296) als hoofd van de christelijke wereld
de Duitse keizerskroon ziet dragen. Adolf van Nassau was keizer van Duitsland van 1292
tot 1298
in 't vorstelijk bestuur: als stadhouder; zij: wordt. Prins Maurits van Nassau werd in november
1585 tot stadhouder van Holland benoemd
naar des...beroemd: die heet naar de welbekende bevrijder van Duitsland. Maurits, keurvorst
van Saksen, de grootvader van prins Maurits, nam in 1552 de leiding van de Duitse opstand
tegen keizer Karel V die er uiteindelijk toe leidde dat de positie van de keizer en de katholieke
kerk in Duitsland sterk werden verzwakt
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voor wien all' oorlogsman in zijnen tijd zal wijken.1532
Tegen de komst van deez' de Spaanse koninkrijken1533
en overburen van den trouwelozen Moor1534
op 's aardrijks einde, nu alrede schrikken door1535
waarzegg'ren duidenis, en aan haar monarchie15361536
en hapert anders niets als deze profetie.
Zo veel onmatig' hoops, geluks, beleids, gewelds1538
stuit, wil 't den Hemel, op het schild af enes helds.
Deez' is 't, die wederom verkrijgen zal in handen,1540
van Gelder de voogdij, van Zutphen en den lande1541
van Utrecht; die berecht te dezen daag' altzaam1542
door zijne magen zijn en den Nassausen naam.
Wanneer zij van die stam en doorluchtige ranken1544
een wijl zijnd' afgedwaald, haar zullen dies ontdanken.
Deez' zeven landen vrij beschermen tegelijk1546
en sidd'ren doen van ver Habsburg en Oostenrijk.
Want als een bliksem snel, ten slinger uitgedreven1548
des ijverigen Gods, zal hij ten strijde streven,
afwerpend' en vertreênd' al wat zijn spits ontmoet,

all' oorlogsman: elke krijgsman
tegen: voor; deez': Maurits van Nassau
trouwelozen: onbetrouwbare; Moor: de islamitische volkeren van Noord-Afrika
's aardrijks einde: de straat van Gibraltar; alrede: reeds; schrikken: bang zijn
duidenis: voorspelling
en aan...profetie: het ontbreekt nog maar aan de vervulling van deze profetie en het is met
de Spaanse monarchie gedaan
Zo veel...helds: zoveel mateloze verwachtingen, gunstige omstandigheden, beleid en geweld
zullen dan, zo de Hemel wil, afketsen op het schild van één held
Deez': prins Maurits
voogdij: bestuur. Maurits van Nassau werd in 1590 stadhouder van Utrecht en Overijssel, in
1591 ook van Gelderland
die berecht...naam: die in onze tijd (nl. in 1296) worden bestuurd door zijn verwanten uit
het huis Nassau. Dat gold alleen voor Utrecht en het Oversticht (Overijssel), dat tijdens het
bewind van Floris V in Holland werd bestuurd door bisschop Jan van Nassau. De oude graven
van Gelre en Zutphen waren niet uit het huis van Nassau, al bestond er via huwelijken wel
verwantschap
Wanneer zij...ontdanken: Wanneer deze gewesten een tijdlang afgedwaald zullen zijn geweest
van de roemrijke telgen uit dat geslacht, zullen zij daarvan berouw krijgen
Deez' zeven...Oostenrijk: hij (nl. Maurits van Nassau) zal zeven vrije landen tegelijkertijd
verdedigen en Spanje en de Habsburgse keizer al op afstand doen sidderen
Want als...bloed: want als een snelle bliksem, weggeslingerd door een vertoornde God, zal
hij zich, omringd door aardse goden en helden uit zijn familie, ten strijde spoeden, iedereen
van het paard werpend en vertrappend op wie zijn lans stuit

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

104
omheind met aardse goôn en helden van zijn bloed:
met Hendrik dapper, zijn beleider van de paarden,1552
met Willem, Frieslands heil, Filips den onvervaarden,1553
den vromen Lodewijk, beid' waardig andermaal1554
1555 te leven, en Johan braaf als een punt van staal,1555
den nimmersuffen Ernst, Nassausen al met elkander.1556
Gelijk des werelds roem, de groten Alexander,1557
bestuwd met al de schaar der vorsten trotsberaên,1558
en koningen die uit zijn hof zijn opgestaan,1559
1560 viel in het Perzisch heer, aanvoerende de Grieken.1560
Elk van zijn vrienden strekt' een slagveer aan zijn wieken:1561
de schrandere Eumenes, de kloeke Ptolomaeus,1562
Perdicca, Lysimach veroveraar des leeuws.1563
Of eer, als een Jupijn die, toen vermetel snofte1564

1552
1553

1554

1555
1556

1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563

1564

Hendrik dapper: de moedige Frederik Hendrik; beleider van de paarden: aanvoerder van de
ruiterij
Willem, Frieslands heil: Willem Lodewijk, Frieslands beschermer. Willem Lodewijk van
Nassau (1560-1620) was stadhouder van Friesland en later ook van Groningen en Drente;
Filips den onvervaarden: de onverschrokken Filips. Filips van Nassau (1566-1595), broer
van Willem Lodewijk, die zich onderscheidde bij het beleg van Groningen in 1594; bij een
aanslag op Grol een jaar later werd hij dodelijk gewond
den vromen Lodewijk: de dappere Lodewijk. Lodewijk Gunther van Nassau (1575-1604),
broer van Willem Lodewijk, onderscheidde zich in de slag bij Nieuwpoort en stierf aan een
ziekte tijdens het beleg van Sluis in 1604; andermaal: nog eens
Johan: Johan Ernst van Nassau-Siegen (1582-1617), kleinzoon van Jan de Oude, kolonel in
Staatse dienst; braaf: voortreffelijk
den nimmersuffen Ernst: de wakkere Ernst Casimir. Ernst Casimir van Nassau (1572-1632),
broer van Willem Lodewijk, werd in 1620 stadhouder van Friesland. Hij sneuvelde bij het
beleg van Roermond in 1632; Nassausen: Nassauers
de groten Alexander: Alexander de Grote (356-323 v. Chr.)
bestuwd met: omringd door; al de schaar: de gehele schaar; vorsten trotsberaên: fiere vorsten
opgestaan: voortgekomen
viel in het Perzisch heer: het Perzische leger aanviel. In 334 v. Chr. begon Alexander zijn
veldtocht tegen de Perzische koning Darius III
strekt': was voor hem; slagveer: slagpen
Eumenes, Ptolemaeus, Perdiccas en Lysimachus, generaals van Alexander de Grote
veroveraar des leeuws: overwinnaar; Lysimachus werd door Alexander veroordeeld om door
een leeuw te worden verscheurd, maar hij wist het dier te verstikken door zijn met zijn mantel
omwonden arm in de bek van de leeuw te steken
het relaas van de strijd tussen de goden en de giganten kan Hooft hebben gebaseerd op de
beschrijving in Ovidius' Metamorphosen, Bk. 1, r. 151-162; Of eer: of nog eerder; als: toen;
Jupijn: Jupiter; vermetel: hovaardig; snofte: snoefde
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1565 's aards onbesuisd gebroed, van boven neder bofte1565
de lijven dikgespierd der reuzen groot en grof,
die, lomp en overdwaals, 's ouden Saturnus' hof1567
met kracht van armen zwaar te meest'ren haar vermatten,1568
en schansten berg op berg aan hemelhoge katten:1569
1570 de koning stond in 't mid, de krijgsgod onversaagd,1570
Latona's kind'ren beid' en Pallas d' oorlogsmaagd,1571
Neptuun en Liber hem stijfden aan wederkanten,1572
altsaam van zijn geslacht, altsaam zijn bloedverwanten.
Alzo zal onzen vorst, en zullen worden zijn1574
1575 vijanden hem gewaar, in zodanigen schijn.1575
Dat zegt de Tieltse hei van zijn gerit vertreden,1576
dat zegt de blijde stem der vrijgemaakte steden,1577
dat zegt het ijslijk veld vol uitgestrekte doôn,1578
waar zege's gulden wiek hem toevoer laurenkroon.
1580 Des zijne faam met lof van ieder wijd geblazen1580
tot onzer wereld uit zal barsten en verbazen
de volken, dien de zon zijn linkerzij toewendt,

1565
1567
1568
1569
1570
1571

1572
1574
1575
1576

1577
1578
1580

onbesuisd gebroed: de lompe giganten; neder bofte: naar beneden smeet
lomp en overdwaals: onbehouwen en overmoedig; 's ouden Saturnus' hof: de godenhemel
op de Olympus
te meest'ren haar vermatten: probeerden te overmeesteren
en schansten...katten: en berg op berg stapelden tot hemelhoge belegeringswerktuigen
de koning: Jupiter; de krijgsgod: Mars
Latona's kind'ren beid': Apollo en Diana; Pallas d' oorlogsmaagd: Pallas Athene, de godin
van de oorlog. Latona was een Titanen-dochter die door Jupiter zwanger was gemaakt van
de genoemde goddelijke tweeling
Neptuun en Liber: Neptunus en Bacchus; hem stijfden aan wederkanten: stonden hem aan
weerskanten terzijde
Alzo zal onzen vorst: zo zal ook onze vorst (nl. prins Maurits) staan
in zodanigen schijn: in zo'n opstelling
Dat zegt: dat zal getuigen; Tieltse hei: heide bij Turnhout (Zuidelijke Nederlanden) waar
Maurits in 1597 in een ruitergevecht de Spanjaarden onder Varax versloeg; van zijn gerit
vertreden: door zijn ruiterij vertrapt
vrijgemaakte steden: veroverde steden, o.a Breda (1590), Zutphen (1591), Deventer (1591),
Nijmegen (1591), Steenwijk (1592), Coevorden (1592), Groningen (1594)
dat zegt...laurenkroon: dat zal het verschrikkelijke slagveld vol gesneuvelden (van de slag
bij Nieuwpoort in 1600) getuigen, waar de godin der overwinning hem de lauwerkrans bracht
Des zijne...bekend: daarom zal zijn roemrijke faam, door iedereen alom verkondigd, zich
over onze wereld verspreiden en de volken van het zuiden, die tot nu toe hier te lande zelfs
nauwelijks bekend zijn aan spoken en geesten, schrik aanjagen
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als nog zelf 't hierlands spook en geesten nauw bekend,
en 't schitt'ren van zijn zwaard zal wijder vrees verwekken1584
dan, met haar stralen, som van onze sterren strekken.1585
Hollander ende Zeeuw zullen haar namen groot1586
uitbreiden onder hem over den aardenkloot1587
en onbepaalden roem ten hemel hoog verheffen.1588
Dan zullen zij voorbijzeilen en overtreffen1589
al wat er is van volk dat haven heeft of ree1590
en bruisen door het blauw als vorsten van de zee.1591
Dit zal haar konst, dit haar vermeten zijn, te dwingen1592
d' oplopend' oceaan naar haren hand en wringen1593
't gebit den winden wederspannig in den mond,1594
en 't morren te versmaên der baren zonder grond.1595
O borsten van bedrijf, o moeden onbesneden,1596
o harten kloek, o onverleemde dapperheden,1597
rondom uw vaderland zult gij gelijk een vuur,
en uwen hoofdman zijn als een metalen muur.
Die zal, verladen met den roof der Kastiljanen,1600
de wapens van Leon en de Bourgoense vanen,1601
besprenkeld van het bloed, bekrozen van het stof,1602
thuis voeren zegenrijk, en hangen op het hof.1603

't schitt'ren: het blinken; wijder: verder
haar: hun; som: sommige; strekken: reiken
groot uitbreiden: wijd verspreiden
aardenkloot: aardbol
onbepaalden roem: hun onbegrensde roem
verwijzing naar de snelle expansie van de Hollandse en Zeeuwse zeevaart in het laatste
decennium van de zestiende en het eerste van de zeventiende eeuw; voorbijzeilen:
voorbijstreven
al wat er is van volk: elk volk
bruisen: stuiven; door het blauw: door het water
haar konst: hun vaardigheid; haar vermeten: hun opzet
d' oplopend' oceaan: de onstuimige oceaan
't gebit: het bit; den winden wederspannig: de ontembare winden
en 't morren te versmaên der baren zonder grond: en niets te geven om het bulderen van de
grondeloze golven
borsten van bedrijf: mannen van de daad; moeden onbesneden: ruwe kerels
onverleemde dapperheden: sterke stoutmoedige mannen
Die: de bevelhebber (nl. prins Maurits); verladen: zwaar beladen; roof: buit
Leon: voormalig Spaans koninkrijk (Castilië en León); Bourgoense vanen: Spaanse vaandels,
o.a. veroverd bij Turnhout en Nieuwpoort
bekrozen van het stof: besmeurd door het slijk
thuis voeren zegenrijk: zegevierend mee naar huis voeren; op het hof: op het Haagse
Binnenhof. De veroverde vaandels hingen in de zeventiende eeuw in de zogenaamde Grote
Zaal, de huidige Ridderzaal

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

107

1605

1610

1615

1620

1604
1605
1606
1607

1608
1609
1610
1611
1612
1613
1615
1617
1618
1619
1620
1621
1622

Te weten Arragon dorst denken en Granaden,1604
dat zij de Zeeuwse jeugd met ketens zouden laden,1605
d' Hollandse maagden slaan, zijnd' eerst haar eer geroofd.1606
Toledo vall' die vloek, en Saragoss' op 't hoofd.1607
Gij volken van één bloed houdt eendracht met u beiden,1608
vertrouwt uw God, uw zaak, uw vorst, hij zal beleiden1609
uw rotten streng te veld, uw vloten trots ter zee1610
en kneuzen 't woest geweld en helpen ons aan vree.1611
Dat spoedig Amsterdam zal onder hem vermaren1612
en luiken op gelijk, aan 't eind der kindse jaren,1613
een eed'le maagd die in haars jeugdes bloeien treedt:
't gezicht ontvonkt en 't rijpen van 't vernuft ontkleedt1615
het vlijtige gelaat van slechtheid vlak tot schromen,
de stal des lichaams, hals en heup begint te vromen,1617
en maaksel krijgt hetgeen dat haren boezem sluit,1618
achtbaarheid voeglijk blinkt ten schonen aanschijn uit,1619
dan perlen, goud en sleep, zij wordt gevierd van velen.1620
Heim'lijke nijd ontvaên haar mindere gespelen.1621
De naamhaftige stad verdadigd door zijn dolk1622

Te weten...Granaden: en dan te weten dat Aragón en Granada nog wel durfden denken
laden: beladen
d' Hollandse...geroofd: de Hollandse meisjes zouden doden, na hen eerst verkracht te hebben
Toledo vall'...hoofd: moge zulk een ongeluk Toledo en Saragossa zelf treffen. Toledo is de
hoofdstad van Castilië, Saragossa van Aragón. Door het huwelijk van Ferdinand van Aragón
en Isabella van Castilië in 1469 ontwikkelde Spanje zich tot een natie
volken van één bloed: Hollanders en Zeeuwen
uw zaak: nl. de rechtvaardige strijd tegen Spanje; uw vorst: nl. prins Maurits; beleiden:
aanvoeren
uw rotten streng: uw sterke legers
kneuzen: verpletteren
vermaren: vermaard worden
luiken op: ontluiken
't gezicht...schromen: haar oog ontvlamt en met het rijpen van haar verstand legt zij haar
kinderlijke argeloosheid af die plaats maakt voor schroomvalligheid
de stal des lichaams: haar gestalte; te vromen: zich te ontwikkelen
maaksel: ronding; dat haren boezem sluit: dat haar boezemkleed omsluit
achtbaarheid voeglijk: gepaste fierheid
dan perlen...velen: dan volgen sieraden, rijkdom en een menigte van bewonderaars, zij wordt
geroemd door velen
Heim'lijke nijd...gespelen: Haar minder fortuinlijke vriendinnen worden bevangen door
verborgen afgunst
naamhaftige: beroemde; verdadigd door zijn dolk: beschermd door het zwaard van Maurits
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zal nemen toe in macht en menigte van volk1623
meer, dan tevoren in driehonderd zonneringen,1624
en wijder uit den kreits van hare vesten dringen.1625
Want, al wie tirannie te woediglijk ontstelt,1626
bloedige wetten of vijandelijk geweld,
ellendelijk zal uit haar vaderland verjagen
met vrouwen, kind'ren jong en hoop berooide magen,
door open poorten zij ontfaên zal naakt en bloot
en met meedogendheid verkwikken in haar schoot.
De trouwe burgerij haar nijver zal generen1632
bij 't ploegen van de zee, bij kopen en verteren1633
en spijzen landen vreemd en koninkrijken groot,1634
in dure tijden en vertwijfeld' hongersnood,1635
met lijftocht allerhand en voorraad uit haar schuren,1636
bij 't afval van 't genot veroov'ren haar geburen.1637
Van schepen af en aan om waar, om goud te haal',1638
zal 't krielen op het IJ en zwart zijn in de Waal.1639
Al zal 't er bezig zijn, al woelen met onlede1640
van voeren, lossen, laên, met wagen, schuit en slede.1641

menigte van volk: inwonertal; in 1610 schatte de Venetiaanse gezant Contarini de bevolking
op 50.000 zielen, een getal dat waarschijnlijk te laag was
tevoren: voordien; zonneringen: jaren
en wijder...dringen: en de omtrek van haar muren verder vergroten. Van 1578-1586 vond
de Eerste Uitleg plaats, van 1592-1596 volgde de Tweede Uitleg en van 1610-1615 de Derde
Uitleg. Bij deze laatste werd aan de westzijde van de stad begonnen met wat uiteindelijk de
grachtengordel zou worden met de drie concentrische grachten, Heren-, Keizers- en
Prinsengracht
Want, al...schoot: want allen die door een bloeddorstige en drukkende tirannie, wrede wetten
of vijandelijk geweld jammerlijk uit hun vaderland zullen worden verdreven met hun vrouwen,
kleine kinderen en tal van berooide verwanten, zal zij (nl. Amsterdam) met open poorten
publiekelijk ontvangen en vol medelijden binnen haar muren op krachten laten komen;
verwijst vooral naar de Zuid-Nederlandse immigratie die na 1585 (val van Antwerpen) op
gang kwam
haar nijver...generen bij: zich ijverig bezighouden met
't ploegen: het bevaren; verteren: verkopen
spijzen: van voedsel voorzien
dure tijden: tijden van schaarste; vertwijfeld': tot wanhoop drijvende
lijftocht allerhand: allerlei proviand
bij 't...geburen: en zal met wat er overblijft van haar gevulde tafel de nabuurvolken voor zich
winnen
waar: koopwaar
de Waal: een binnenhaven; een inham in het IJ aan de Oude Zijde, die van het open IJ was
afgesloten door een dubbele palengordel. Bood 's winters een veilige ligplaats aan zeeschepen
Al: ieder; met onlede: bedrijvig
voeren: aanvoeren
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1650
1651
1653
1654
1655
1656
1658
1659
1660

't Gewin gedijt tot pracht, tot sier de rijkdom zwaar.1642
Dan bouwt men wel zeshonderd huizen op een jaar.1643
't Getal der kerken wast. Daar ziet men sluizen graven,1644
een leger arbeidsliên hier delven aan een haven.1645
Daar slaat men enen grond, zeediep, van palen sterk1646
en kroont den Amstel met gewelleft metselwerk,
onwikbaar door zijn wicht, om boven op te laden1648
weldige zuilen, 's Beurs voortreflijke sieraden.1649
Zo bezig 's zomerszons de bijen zijn in 't Gooi,1650
waar zoete boekweit bloeit, als zij, om in de kooi,1651
te zeer bevollikt, niet elkander te verdringen,
uitleiden haars geslachts mondig' anwasselingen,1653
of als zij vliegen d' een den and'ren in 't gemoet1654
en nemen af den last van 't aangewonnen goed,1655
of als zij ijverig den klaren honing vaten,1656
met zoete lekkernij opvullende de raten,
of als zij keren uit met al haar burgerij1658
den bommel, een gediert zo nijver niet als zij,1659
het is er drang en drok en nergens ziet men luien,1660

't Gewin: het winstbejag; gedijt: leidt; sier: weelde; rijkdom zwaar: grote rijkdom
zeshonderd huizen op een jaar: dat was het geval in 1601
't Getal der kerken wast: op 22 mei 1611 werd de Zuiderkerk in gebruik genomen, hoewel
de toren nog niet was voltooid; sluizen: in 1601 werden de St. Antoniesluis, de Nieuwe
Haarlemmersluis en de sluis bij de Heiligewegspoort, Boerenverdriet genaamd, gegraven
delven: graven; een haven: de nieuwe Waal, een binnenhaven aan het IJ aan de Nieuwe Zijde
die tussen 1610 en 1612 werd gegraven
verwijst naar de bouw van de beurs van Hendrick de Keyser tussen 1608 en 1611 aan het
noordeinde van het Rokin. Men bouwde een gewelf over het water, waar de Amstel onder
vijf bogen doorstroomde. De middelste boog was hoog genoeg voor doorvaart. Het verhoogde
plein op deze brug werd bestraat en aan vier zijden omgeven door galerijen, die rustten op
veertig kolommen van blauw arduin; grond: fundering; zeediep: zeer diep
onwikbaar door zijn wicht: onwrikbaar door zijn gewicht; om boven op te laden: om daarop
te plaatsen
weldige: sterke
's zomerszons: tijdens de zomermaanden
Het Gooi stond tot in de negentiende eeuw bekend om zijn boekweitproductie; kooi: korf
uitleiden: naar buiten leiden; haars: hun; mondig' anwasselingen: de jongen die groot genoeg
zijn
d' een den and'ren in 't gemoet: elkander tegemoet
't aangewonnen goed: de verworven honing
klaren: zuivere; vaten: opslaan
keren uit: buiten houden
bommel: hommel
drang: vol van gedrang; luien: luieren
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den honing geurig ruikt naar d' uitgezogen kruien.1661
O welke schatten, o welk over grof gewin1662
zal komen aangeweid tot hare palen in1663
en vullen 't land, wanneer het IJ zal doen verflauwen1664
1665 de Lissabonse Taag en neerslaan zijn wenkbrauwen,1665
al hangen zij, vanouds begruisd, vol gouden zands.1666
Wat zal 't gemenebest gevoelen onderstands,1667
als hare jeugd den hoop van Portugal zal plukken
in 't Oost en halen thuis den oogst van de Molukken!
1670 't Bestaan zal manlijk zijn. Maar wat voor woorden smeên1670
zal mensentong om iets te zeggen van degeen'1671
die reizen zullen uit, waarlangs zij nooit en hoorden1672
dat iemand was gekeerd, en zoeken in het Noorden,
't welk nimmermeer ontdooit, door 's pekels korter zwaai,1674
1675 een weg naar 't machtig Chin' en rijken van Cathay?1675
Die tergers van de dood die henen zullen slippen1676
door midden 't driftig ijs aan hemelhoge klippen,1677

1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667

1670

1671
1672
1674
1675
1676
1677

kruien: kruiden
over grof gewin: bijzonder grote winsten
aangeweid: aangewaaid; palen: gebied
verflauwen: verzwakken
doen...neerslaan zijn wenkbrauwen: beschaamd maken. Amsterdam zal Lissabon al vrij snel
overvleugelen als stapelplaats voor Oosterse specerijen
begruisd: bestoven; vol gouden zands: vol stofgoud (dat veel werd gevonden in de rivier de
Taag). Vgl. Heinsius, Auriacus, 71
het streven van de in 1602 opgerichte VOC was om de monopoliepositie van de Portugezen
in de Molukken inzake de handel in specerijen te breken. Verder deed men de Portugese
scheepvaart zoveel mogelijk afbreuk; in 1603 veroverde Jacob van Heemskerck bijvoorbeeld
een Portugese kraak vol Chinees porselein en andere kostbare waren; Wat zal...Molukken!:
hoe zal de stad zich financieel gesterkt voelen als haar jeugd in het Oosten de door Portugal
verwachte ladingen specerijen zal roven en de oogst van de Molukken zal meenemen naar
Amsterdam
lofrede op de tocht van Willem Barentz en Jacob van Heemskerck in 1596 ‘bij noorden om’,
om een noordelijke doorgang naar China te vinden, en op de overwintering op Nova Zembla
van 30 augustus 1596 tot 14 juni 1597; 't Bestaan zal manlijk zijn: het zullen moedige
ondernemingen zijn; smêen: smeden
van: over
die reizen...gekeerd: die zullen reizen naar plaatsen waarvandaan zij nooit hebben gehoord
dat iemand was teruggekeerd
nimmermeer: nooit; door 's pekels korter zwaai: via de kortere zeeweg door de Noordelijke
IJszee
Cathay: men ging ervan uit dat het geheimzinnige en fabelachtig rijke land Cathay gedeeltelijk
samenviel met China en deels ten noorden daarvan lag
tergers: trotseerders; slippen: glippen
door midden...klippen: midden door het drijvend ijs dat hemelhoge klippen vormt
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1680

1685

1690

1695

1678
1680
1681
1682
1683
1686
1688

1689
1690
1691

1692
1693
1694

1695

waar schors op schorse schuift en leidt in 't lang en 't bree1678
als kerken boven en als kerken onder zee,
die door den hagel blind en ongebaande plekken,1680
gelijk ter hellen, van de zon af, zullen trekken1681
tot waar de maand een deel is van de dag, en waar1682
een dag en nacht alleen volmaken 't hele jaar.1683
Die vele maanden van de wereld afgescheiden,
begraven onder sneeuw haar leven zullen leiden
bij 't hongrig huilen van 't ruig ongedierte fel,1686
in 't koninkrijk des nachts gelijk als in den hel.
Voorwaar Alkmene's zoon en heeft zich nooit vermeten1688
zo onversaagden daad, al heeft men uitgekreten1689
dat hij 't volk onderaards deed beven van ontzag1690
en sleepte Cerberus geketend voor den dag.1691
Nochtans en zal haar roem wijdvluchtig hier niet marren1692
alsof zij aan de weet op zeilsteen, vaste starren,1693
graadboog en astrolaab alleen gebonden was1694
en 't walen van de naald aan 't luisternauw kompas.1695

schors: ijsschots; en leidt...zee: wat in de lengte en in de breedte leidt tot ijsbergen boven en
onder water
hagel blind: verblindende hagel; en ongebaande plekken: en langs ongebaande wegen
gelijk ter hellen: alsof het naar de hel ging
aan de Noordpool duren dag en nacht ieder een half jaar, zodat de maand een deel is van de
dag en deze samen met de nacht één jaar vormt
volmaken: voltooien
't ruig ongedierte fel: de wrede, verscheurende roofdieren
vergelijking van de tocht van en de overwintering door Barentz en Heemskerck met Hercules'
tocht naar de onderwereld, zoals die is beschreven in Seneca's Hercules Furens, r. 46-48 en
r. 762-829; Alkmene's zoon: Hercules; zich vermeten: de moed gehad voor
onversaagden: onverschrokken; uitgekreten: rondgebazuind
't volk onderaards: de schimmen in de Hades; ontzag: angst
Cerberus: de driekoppige hellehond die de poort van de Hades bewaakte; voor den dag: in
het daglicht. Het twaalfde werk van Hercules bestond eruit dat hij naar de onderwereld moest
gaan om Cerberus op te halen. Met de toestemming van Pluto, de heerser van de onderwereld,
slaagde hij erin het monster naar de aarde te brengen en hem aan Eurystheus, zijn
opdrachtgever, te tonen, waarna hij hem weer naar de Hades terugbracht
haar roem wijdvluchtig: de zich ver verspreidende roem van Amsterdam; marren: toeven
de weet op: de bedrevenheid in het hanteren van; zeilsteen: kompas
graadboog: een houten instrument om op zee de hoogte van hemellichamen te meten, zodat
men kon bepalen op welke breedte men zich bevond; astrolaab: astronomisch instrument
om op zee de loop en de hoogte van zon en sterren te meten
walen: heen en weer bewegen; luisternauw: precies
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't Zal krijgsvolk wezen. Dat wil voelen en beschreien1696
de Zee van Hercules, wien, als hij breed gaat weien1697
den oceaan te trots met uitgelaten vloed,
het Amsterdams beleid doen zinken zal zijn moed,
1700 zodat hij golf op golf, beteuterd door 't vervaren,
zal slorpen aarzeling ter straat in met zijn baren.
Ik zie d' Hollandse vloot den Andaluz aan boord,1702
de rook en vlam van 't schut, de pekel rood van moord,1703
't bestorven Gibraltar van vrees om 't hart benepen1704
1705 en al het westerstrand geplunderd van haar schepen,1705
dien baat het niet te zijn als sloten opgebouwd,1706
noch dat zij spieg'len doen de deiningen van 't goud.1707
Zo mannenharten, zo, zo moeden van vermogen!1708
Dat 's in zijn kroon den vorst des ondergangs gevlogen
1710 en, van 't vermetel hoofd, de pracht gemaakt tot schand.
Zo zendt men 't oorlog uit en haalt men vreed' in 't land.
O voorspoed spoedig, des mij 't wonder doet verstommen,1712
dat gij zo fluks, o stad, zult wezen opgeklommen1713

1696

1697
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

1712
1713

't Zal krijgsvolk wezen: het zal krijgsvolk zijn (dat de roem van Amsterdam nog meer zal
uitdragen); Dat wil...baren: Dat zal de Straat van Gibraltar ondervinden en betreuren: wanneer
hij, de Atlantische Oceaan ten spijt, veel vertoon maakt met hoge golven, zal het Amsterdams
beleid hem de moed zozeer laten ontzinken dat hij, ontsteld van schrik, met zijn deining golf
na golf achterwaarts de zeestraat in zal zuigen (m.a.w. de Straat van Gibraltar zal zijn golven
van schrik terugtrekken als de vloot van Jacob van Heemskerck in april 1607 opdoemt)
Zee van Hercules: Straat van Gibraltar
beschrijving van Van Heemskercks tocht naar Gibraltar en de zeeslag aldaar in 1607; den
Andaluz aan boord: voor de kust van Zuid-Spanje
't schut: het geschut; pekel: zee; rood van moord: rood van bloed
bestorven: hevig ontsteld; benepen: beklemd
al het westerstrand: de gehele westkust van Spanje en Portugal, in het bijzonder de schepen
voor Lissabon, die werden vernietigd
te zijn als sloten opgebouwd: opgetrokken te zijn als kastelen
noch dat...goud: noch dat de rijk vergulde spiegels (van die schepen) in de golven
weerspiegelen
Zo mannenharten...schand: zo, sterke mannen, zo, krachtige kerels, zo moet je handelen.
Daarmee heb je de Spaanse koning in zijn kroon aangetast en de trots van die hovaardige
vorst beschaamd gemaakt
O voorspoed...verstommen: o snel opkomende welvaart waarvan het wonder mij doet
verstommen
fluks: snel; wezen: zijn

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

113

1715

1720

1725

1730

1714
1715
1716

1722

1725

1730

en hebben u gezet in zulk een hoogte, waar1714
zo menig tevergeefs naar steigert duizend jaar!1715
Men bidd' de Matigheid dan maar, dat zij tevreden1716
zij u te blijven bij in uw gelukkigheden,
en vestig' uwen stoel. Want nergens is zo veil
den onverwachten val, als op de toppen steil,
zo slibb'rig staan als op den kruin, zo te bedinken
het gijpen als voor wind, en zo gereed het zinken.
Gelijk ik zie, uit wenst tot weelde, tegemoet1722
al wat verbasterings der oude zeden goed
en, om het snood gewin, in last de goede wetten.
Doch zullen daar de best' haar voorgang tegen zetten,1725
uitblinkend' als in goud het heldere gesteent',
zodat daar schaamrood door de goedige gemeent'
zal raken om te zien en rouw haar hart te roeren,
en volgen op het licht dat d' overheden voeren.
Of ook, o grote stad, u enig misverstaan1730
tot al te nauwen voet van heersen zocht te raên,
waarop licht ware, dat weer tirannie inslope,
niet edel hoofdtak, niet kroondraagster van Europe.

in: op
zo menig: menig ander; naar steigert duizend jaar: wel duizend jaar bezig is naar op te
klimmen
Men bidd'...zinken: laat men de gematigdheid dan maar smeken of zij u niet wil verlaten in
uw voorspoed en uw macht wil bevestigen. Want nergens is de onverwachte val zo
gemakkelijk als op de hoge toppen, nergens staat men zo wankel als op de top, nooit moet
men meer op zijn hoede zijn voor het omslaan van de bezaan dan bij het zeilen voor de wind
en nooit is zinken zo gemakkelijk
Gelijk ik...wetten: zo voorzie ik, door de gewenning aan de welvaart, heel wat bederf van de
oude vertrouwde zeden evenals, uit laag winstbejag, overtredingen van de rechtvaardige
wetten
Doch zullen...voeren: maar daar zal het stadsbestuur dan zijn voorbeeld tegenover stellen,
dat zal schitteren als een in goud gezette, zuivere diamant, zodat de burgerij, daardoor
beschaamd en berouwvol, het lichtend voorbeeld van de overheid tot richtsnoer zal nemen
Of ook...Europe: indien soms, o grote stad, u door de een of andere dwaling zou worden
verleid tot een al te strenge heerschappij, waardoor gemakkelijk weer tirannie zou kunnen
ontstaan, (dan bezweer ik u) edel sieraad, kroondraagster van Europa: laat dat niet gebeuren
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Houdt vrij der volken toom wel stadig in der hand,1734
1735 maar voor het uiterst schroom den teugel, met verstand
van wicht den breidel rept, wat stijver of wat zachter.
Te ruim dat struikelt vaak en al te kort leidt achter.
In vrijheid ordentlijk uw burgerij laat treên,1738
recht tussen dienstbaarheid en wetteloosheid heen.
1740 Zo groeit, zo bloeit, zo wast, o rechterhand der Staten,1740
in mogendheid, geluk en tal van onderzaten.1741
En gij, o vrouwen, wist uw tranen af en lijdt1742
geduldig dezen, om den nakomenden tijd.
REI VAN AMSTELLANDSE JOFFEREN

O wat heb ik gezien met mijn besloten ogen!1744
1745 Wat heeft mij, in den droom verschenen, staan vertogen1745
de voorzeggende Vecht daar wonderheden al!1746
Voorwaar, de Hemel weet wel hoe Hij 't schikken zal,1747
en zegent dikwijls als Hij uit schijnt op verdelgen.
Des laat ons d' onspoed als genezedrank verzwelgen1749
1750 die, onvermaaklijk op de tong, den geest wel smaakt,1750
door hoop van 't smaaklijk goed dat lijf en ziel vermaakt.1751
EINDE

1734

1738
1740
1741
1742
1744
1745
1746
1747
1749
1750
1751

Houdt vrij...achter: houdt dan de toom der volken wel voortdurend in de hand, maar waak
ervoor de teugel al te strak aan te trekken; hanteer de breidel al naar gelang de omstandigheden
vereisen door hem nu eens wat krachtiger aan te trekken en dan weer wat te vieren. Te veel
vrijheid leidt vaak tot struikelen en al te kort intomen tot achterstand
In vrijheid...heen: laat uw burgerij een gepaste vrijheid genieten die het juiste midden houdt
tussen slavernij en anarchie
Zo: dan; wast: neem toe; o rechterhand der Staten: nl. Amsterdam
mogendheid: macht; geluk: voorspoed; tal van onderzaten: inwonertal
gij, o vrouwen: nl. de Rei van Amstellandse Jofferen; lijdt geduldig... tijd: verdraagt, om
wille van de toekomst, geduldig deze tijd (nl. die van Floris en Geeraerdt)
besloten: gesloten
staan vertogen: laten zien
wonderheden al: allemaal wonderlijke zaken
schikken zal: beschikken moet
onspoed: tegenspoed; verzwelgen: innemen
onvermaaklijk: onsmakelijk
door hoop...vermaakt: door de hoop op de goede toekomst die lichaam en geest verkwikt
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Baeto of Oorsprong der Hollanderen
Treurspel
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Inhoud
[1] Penta, dochter van Finland, tweede gemalin van Catmeer, koning der
[2] Catten, nu Hessen genaamd, na 't mislukken van verscheide verraderijen,2
[3] aangeleid om den vorst Baeto, voorzoon haars mans, en Rycheldin, zijn3
[4] gemalin, haar stiefsnaar, in 's konings haat en voorts uit den wege te hel-4
[5] pen, zich vindende met zwaar vermoeden belast en van ieder mistrouwd,5
[6] en overzulks met vals gelaat voorgeslagen hebbende van vriendschap te6
[7] maken en een dag bestemd om die voor 't altaar des vuurs te bezweren,7
[8] gaat des nachts tevoren, alzo zij een toveres was, met helse geesten te8
[9] rade, om tot haar opzet te geraken en leert een vuur toestellen dat, zeke-9
[10] ren tijd uren in de klederen verborgen blijvende, daarna ontsteken zoude10
[11] en dodelijk bevangen allen die 't genaakten.11
[12] De tijd van 't bezweren der vernieuwde vriendschap gekomen zijnde,
[13] zo spreekt ze den vorsten Baeto en Rycheldin, opdat hun dood een straffe
[14] Gods schijnende, zij tegelijk om eer en leven kwamen, dusdanig enen eed14
[15] voor:
oprechte vriendschap zweer ik u van dezer uur,
of, meen ik 't anders, sla mij 't hels en 't hemels vuur.17

[20] Met welke woorden haar de vorsten niet konden laten te volgen.20
[21] Daarop, gezonden hebbende het helse konstvuur, bezworen in een21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
17
20
21

verscheide verraderijen: verschillende verraderlijke plannen
aangeleid: beraamd; voorzoon: zoon uit het eerste huwelijk
haar stiefsnaar: vrouw van haar stiefzoon
met zwaar vermoeden belast: in sterke verdenking geraakt; van ieder mistrouwd: door iedereen
gewantrouwd
overzulks: daarom; met vals gelaat: veinzend; van: om
bestemd: vastgesteld; bezweren: met een eed te bevestigen
alzo: daar
opzet: doel; toestellen: gereed te maken; zekeren tijd uren: een bepaald aantal uren
ontsteken: ontbranden
bevangen: aantasten
om eer en leven kwamen: eer en leven zouden verliezen
sla: moge treffen
niet konden laten te volgen: wel moesten volgen
bezworen: door toverformules vastgelegd
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[22] sluier aan gouden toppet, tot Rycheldin en, in enen hoed met vederbos,22
[23] tot Baeto, nevens verzoek dat zij daarmede, haar ter ere, op het avond[24] feest te zeven uren wilden verschijnen, geviel het juist dat Baeto, verhit op24
[25] de jacht, zo laat uit het veld kwam, dat het vuurwerk aan de pruik van25
[26] Rycheldin ontstak eer hij den hoed had opgezet, en dezelve, daar ze op26
[27] een tafel stond, mede aan brand vliegende, hem arg deed denken toen nu27
[28] Rycheldin dood lag. Waarvan de toveres verwittigd, doet den koning28
[29] boodschappen dat Rycheldin, als meinedig, van hemels vuur verdelgd29
[30] was en Baeto zich even halssterk in wapenen gaf. Zulks Catmeer, door30
[31] haar aanhitsen, beveelt den vorst in verzekering te stellen.31
[32] Baeto, zich besprongen vindende en ongeraden in hechtenis te gaan,32
[33] biedt weer en jaagt 's konings volk tot in 't hof. Voorts, verstaande de33
[34] zake in punt te wezen dat een van beiden nodelijk ruimen moest, zo ver-34
[35] kiest hij ballingschap voor 't rijk en wijkt dadelijk met een goed deel des35
[36] adels en der burgerij tot op de landscheiding.36
[37] Aldaar, terwijl hij wat bestaat te rusten, verschijnt hem Rycheldin in37
[38] zijnen slaap, aanwijzende hem voor zijn erfdeel en have enen onbewoon-38
[39] den hoek lands, die nu Holland heet. Dies neemt hij derwaarts zijnen weg39
[40] en, de grenzen der Catten gepasseerd wezende, wordt tot koning gehuld40
[41] van de zijnen en noemt ze Baetauwers, naar zijnen naam.41
[42] Het treurspel begint omtrent middernacht en eindigt met het etmaal.42
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

aan gouden toppet: aan een gouden diadeem; hoed: helm
wilden: zouden willen; geviel: gebeurde; verhit op de jacht: een hartstochtelijk jager
vuurwerk: ontstekingsmechanisme; pruik: hoofdbedekking
ontstak: ontbrandde; dezelve: nl. de helm; daar: terwijl
arg deed denken: argwaan deed krijgen; toen nu: omdat terzelfder tijd
dood lag: omgekomen was; Waarvan de toveres verwittigd, doet den koning boodschappen:
toen de tovenares daarvan op de hoogte was gesteld, liet zij de koning berichten
van: door
zich even halssterk in wapenen gaf: zeer halsstarrig de wapens opnam; zulks: daarop
in verzekering te stellen: in hechtenis te nemen
zich besprongen vindende en ongeraden in hechtenis te gaan: die zich overvallen zag en het
niet raadzaam achtte zich gevangen te laten nemen
weer: tegenstand; hof: hofburcht; de zake in punt te wezen dat: dat de zaak zo gesteld was
dat
een van beiden: nl. of Baeto of Penta; nodelijk ruimen moest: genoodzaakt zou zijn het land
te verlaten
voor 't rijk: boven de heerschappij; wijkt: trekt weg; een goed deel: een aanmerkelijk deel
tot op de landscheiding: tot aan de grens
wat bestaat te rusten: het aandurft wat te rusten
voor: tot; have: bezit
hoek lands: landstreek; Dies: dientengevolge; derwaarts: daarheen
wordt: wordt hij; gehuld: aangesteld
van: door
met het etmaal: vierentwintig uur later
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Personaadjen
BAETO,

vorst der Catten1

RYCHELDIN,
CATMEER,
PENTA,

5

HES,

koning der Catten

koningin der Catten

zoontje van Baeto
papin6

ZEGEMOND,

10

Baeto's gemalin

PROSERPINA

} geesten7

MEDEA

} geesten

CIRCE

} geesten

LUIDEWIJK,

heer van 's konings bloede

BURGERHART,
OT,

heer van 's konings bloede

Finlands jonker12

REI VAN JOFFROUWEN
REI VAN NONNEN

15

REI VAN SOLDATEN

1
6
7
12

vorst: prins
papin: priesteres
geesten: demonen
jonker: edelman
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Eerste bedrijf
PENTA

Dus lang onwaardelijk versmaad en op het schotst1
bejegend met de nek, getergd, getreên, getrotst,
door dwang geduldig, 't leed verkropt met ijdel pratten,
heb ik, Finlandse vrouw en koningin der Catten.
Of bromt dat niet genoeg, ik, die voor Pluto stel5
de wetten die 't mij lust, vervoogster van de hel.
Nu schijnt de minst des volks mij over 't hoofd te wassen,7
maar elks eerbiedigheid men ziet met aandacht passen8
- dies wringt de spijt het hart - op het vervloekte paar,9
de stiefzoon hatelijk en hatelijker snaar.10
En wat ik onderwond tot baat, 't is niet bedegen.11
Wat erger is, mijzelf mijn konsten vielen tegen
en stonden naar mijn hoofd. Want zo mijn kamerling,13
die van mij opgemaakt, had toegesteld den spring14
waaronder 't was gemeend mijn vijand te beknellen,15

5

10

15

1

5

7
8
9
10
11

13
14
15

Dus lang...Catten: zo lang schandelijk met smaad overladen en op het onbeleefdst met de
nek aangekeken, gekwetst, vernederd en tegengewerkt, heb ik, onder de dwang van de
omstandigheden, geduldig mijn woede opgekropt met nutteloos gewrok, ik, Finse vrouw en
koningin der Catten
Of bromt...hel: Of als dat nog niet voldoende indruk maakt, ik die voor Pluto de regels bepaal
zoals het mij uitkomt, gebiedster van de hel. Pluto is bij de Grieken en Romeinen de god van
de onderwereld
Nu schijnt...wassen: nu schijnt de geringste uit het volk mij boven het hoofd te groeien
elks eerbiedigheid: ieder die eerbied verschuldigd is; met aandacht passen...op: met
onderscheiding behandelen
dies wringt de spijt het hart: daarom kwelt de wrok mijn hart
de stiefzoon...snaar: de (door mij) gehate stiefzoon en de nog meer gehate schoondochter
En wat...hoofd: en wat ik ook ondernam tot verbetering (van mijn situatie), het is niet geslaagd.
Wat erger is, mijn kunstgrepen richtten zich tegen mijzelf en hadden het gemunt op mijn
eigen hoofd
zo: omdat; kamerling: kamerheer
van mij opgemaakt: door mij opgestookt; had toegesteld den spring: de klem had
gereedgemaakt
waaronder...beknellen: waarmee het de bedoeling was mijn vijand te benauwen
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gemard had, tot de twee gevangens aan het mellen16
geraakten door de pijn en brachten in het licht
hoe Baeto's staan naar 't rijk bij henliên was verdicht18
op zijn verzoek; misschien nu worden ware woorden19
ten hals hem uitgerekt, en ik gedreigd met koorden.
't Is euv'ler nog als 't dient. Elk van mij af zich dreit,21
gluurt over dwers, en zwijgt, maar dat 's genoeg gezeid.22
Ik lig te laag en vind mij, laas, van alle zijen23
verlaten en mistrouwd. Wat zal ik dan? Mij vlijen24
tot duiken hangends hoofds en met gebogen nek,
teneind' ik, opgejukt, een kortswijl schoon verstrekk'
aan d' opgeblazenheid, neem' aan, met zwichten, 't dreigen,
en alle trots in dank en alle schimp met neigen?
't Waar' best, opdat, indien ik bij mijn man begord,29
een wenselijke vrucht tot mijnen schoot uitstortt',
de bloem des adels van twee koninklijke struiken
zich zetten leer' van jongs tot dienen en tot duiken.
Of, dat men, sterft mijn man en blijf onvruchtbaar ik,
mij, fraaie koningin, terug naar Finland schikk'34
om, in een barre hoek, schier eenzaam, te verouwen35
en, zonder inkomst van den afkomst, hof te houwen.36
Neen Rycheldin, toen ik u vreê verzoeken liet,

20

25

30

35

16
18
19
21
22
23
24

29

34
35
36

gemard had: getreuzeld had; gevangens: gevangenen; aan het mellen geraakten door de pijn:
als gevolg van de pijn begonnen door te slaan
staan naar 't rijk: streven naar de macht; bij henliên: door hen; verdicht: verzonnen
zijn: nl. van de kamerheer; misschien nu...koorden: wordt nu misschien wel de waarheid (op
de pijnbank) uit hem geperst en word ik daardoor met gevangenschap bedreigd
't Is euv'ler nog als 't dient: de situatie is nog slechter dan was te verwachten; af zich dreit:
keert zich af van
gluurt over dwers: kijkt mij scheef aan
Ik lig te laag: ik beteken te weinig; laas: helaas
mistrouwd: gewantrouwd; zal: moet; Mij vlijen...neigen?: mij met hangend hoofd en gebogen
nek schikken in onderwerping, zodat ik, eenmaal onder het juk gebracht, kan dienen tot een
mooi tijdverdrijf voor de verwatenheid en mij, door te zwichten, elk dreigement en elke
belediging dankbaar en alle smaad in onderworpenheid laten welgevallen?
't Waar' best...duiken: dat zou het beste zijn, zodat, als ik door mijn man bevrucht een gewenst
kind ter wereld zou brengen, dit puikje van de adel met zijn dubbele koninklijke stamboom
zich van jongsafaan zou leren voegen tot dienen en buigen
fraaie: achtenswaardige; schikk': kan sturen
barre hoek: afgelegen oord; schier eenzaam: vrijwel zonder gezelschap; te verouwen: oud
te worden
en, zonder...houwen: en zonder inkomsten overeenkomstig mijn status hof te houden
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ik had wat in den zin, maar dat en was het niet.38
Ten daag aanstaande zal mijn tong de vriendschap zweren,39
maar 't onbeëdigd hart zijn opzet niet verkeren.40
Dewijle dat mij dan geen dienst te wachten staat41
van 't menselijk beleid en maar kwaâ toeverlaat,
- hun suffe bijstand viel, slechts hangend aan 't gelukken zo zal ik al de list des hels te hulpe rukken
en rijden zo 't geval ten honk door wegen wis,
of dwingen 't Noodlot ook, indien er Noodlot is.
Daarom is 't dat ik dus in enigheid mij pijne,47
uit koninklijke koets opstaande, deez' woestijne48
te zoeken barrevoets, bij ontij en bij nacht,49
terwijl mijn grijze man leit van den slaap verkracht50
door mankop in het hoofd en prevelen in d' oren.51
Zelf eunjer kom ik hier om eunjers raad t' aanhoren,52
want dit onzalig dal dat is van aller tijd53
den vijanden des lichts en ongoôn toegewijd.54
Van alle kanten hier verzamelen de kollen55
en voeren slordig veer bij onderaardse pollen,56
bij 't schemeren der maan, als 't op een fluistren gaat,
en ieder om een hoek van deze bossen slaat.58
Hier, met ontvlochten haar, omgord met slangenkransen,59

40

45

50

55

38
39
40
41

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59

ik had...niet: had ik wat op het oog, maar dat was niet de vrede
Ten daag aanstaande: morgen
maar 't...verkeren: maar het hart dat niet onder ede staat zal niet van plan veranderen
Dewijle dat...is: daar ik in dit geval geen bijstand heb te verwachten van de kant van de
mensen, maar slechts onbetrouwbare steun - hun slappe hulp liep op niets uit daar deze
afhankelijk was van toevallig welslagen - zal ik dus al het vernuft van de onderwereld te
hulp roepen en zo het lot langs veilige wegen naar het einddoel voeren of zelfs het noodlot
dwingen, als dat tenminste bestaat
in enigheid: in eenzaamheid; mij pijne: mij beijver
koets: bed; deez' woestijne: dit afgelegen oord
zoeken: bezoeken; bij ontij: op een tijdstip dat het gevaarlijk is
leit: ligt; verkracht: overweldigd
mankop: slaapmiddel; prevelen: het uitspreken van toverspreuken
eunjer: tovenares
onzalig: verschrikkelijk; van aller tijd: van oudsher
ongoôn: goden van de onderwereld
verzamelen: bij elkaar komen; kollen: toverkollen
voeren slordig veer: gedragen zich zedeloos; bij onderaardse pollen: met minnaars uit de
onderwereld
en ieder...slaat: en iedereen in deze bossen een verborgen plek zoekt
omgord met slangenkransen: met slingers van slangen als gordel
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men leidt verkeerde lust en averechtse dansen.60
Ter dagvaart komt men hier om in 't gemeen te raên.61
Een ieder heeft zijn stee, daar Ikker bovenaan62
zit rechter van 't beleed in hoogverheven stoelen,63
neemt alle zaken op en iedereens gevoelen,64
maar doet naar zijnen wil. Wie dat hier wordt verdaagd65
der konstgenoten, 't zij dat haar het aardrijk draagt66
of dat zij door de lucht, van enen geest beschreden,67
gevoerd wordt over berg, en dal, en grote steden,
is 't nodig dat terstond den dagenden verschijn.69
Deez' handvest heeft de plaats van den verboôn Jupijn.70
Doch zulken zoek ik niet, zij zijn mij t' onervaren,71
- het lijf beleeft geen eind van de lerende jaren maar zulken, die besteênd' haar zinnen en haar vlijt
in 't gronden van de konst, gescheiden uit de tijd,
waar 't lichaam traag den geest te luttel laat verslimmen,
op 't euvelst afgerecht zijn bij de bleke schimmen.
Deez', en al 's afgronds heer zijn ook gebonden met77
hier te verschijnens nood, als een gemene wet.

60

65

70

75

60

61
62
63
64
65
66
67
69
70
71

77

men leidt verkeerde lust: geeft men toe aan ontaarde lusten; averechtse dansen: dansen in
een kring met het gezicht naar buiten. Allerlei riten bij tovenarij waren tegengesteld aan die
in het gewone leven, vandaar de dans met de gezichten naar buiten op de heksensabbat
dagvaart: samenkomst; om in 't gemeen te raên: om gemeenschappelijk te beraadslagen
zijn stee: zijn vaste plaats; Ikker: de opperduivel
zit rechter van 't beleed: spreekt het beslissende oordeel in het overleg
neemt alle zaken op: onderzoekt alle feiten nauwkeurig; gevoelen: mening
maar doet naar zijnen wil: maar neemt zijn eigen beslissing; verdaagd: gedaagd
konstgenoten: makkers in de toverkunst
van enen geest beschreden: door een duivel bereden
is 't...verschijn: (voor haar) is het noodzakelijk onmiddellijk voor de dager te verschijnen
verboôn Jupijn: Satan, hij streeft naar de oppermacht, maar wordt verboden (teruggewezen);
Deez' handvest...Jupijn: dit privilege komt toe aan Satan zelf
Doch zulken...schimmen: toch zoek ik zulke levende tovenaressen niet, die zijn mij te
onervaren - de leertijd eindigt immers niet met dit leven - maar tovenaressen die, weggenomen
uit de wereld, waar het trage lichaam hun geest te weinig gelegenheid bood om in boosheid
toe te nemen, hun verstand en toewijding gebruiken om de toverkunst te doorgronden en die
op het ergste kwaad zijn afgericht door de helse geesten van de onderwereld
Deez', en...wet: als algemene regel geldt dat zij en alle helse demonen gebonden zijn door
de verplichting hier te verschijnen
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Komt voort dan uit het rijk met negen vloên besloten,79
geen eunjers uit den hoop van oneêl bloed gesproten,80
gelijk 't gezelschap dat om nooddruft konst verhuurt,81
wier namen wijder niet bekend zijn als haar buurt,82
maar zulken die geen eeuw de gloor haars roems zal lessen83
en mij gelijk van staat, vorstlijke toveressen.84
Zelf Hecate voor al, rijst uit het helse graf85
met uw bezwalkte kroon en bleken scepterstaf.86
En gij, die levend zwierf van d'een tot d'andre stranden,
prinses van Kolchos, en verschrikte liên en landen88
met uwe wetenschap, dewelk', in moede gram89
te trotsen of versmaên, nooit vijand wel bekwam.90
En gij, die, met het sap van heftige venijnen,91
o dochter rijk der zon, in wolven, leeuwen, zwijnen92
eertijds verschepte 't volk uit menselijke stal,93
komt in de derde plaats en sluit het heilig tal.94

80

85

90

PROSERPINA

Hier kom ik, opgeprest door 't vloeken, van benenen95
uit het zwaarmoedig dal en kerker onbeschenen96
van 't helle licht der zon, uit den bedroefden kolk,97
alwaar mijn Pluto streng het tsaagachtige volk98

95

79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Komt voort...besloten: komt dan te voorschijn uit de onderwereld. De onderwereld wordt
omgeven door negen kringen van de rivier de Styx
eunjers: tovenaressen; uit den hoop: uit de grote hoop
om nooddruft: om in hun noodzakelijke behoeften te voorzien; konst verhuurt: toverkunsten
beschikbaar stelt
haar buurt: hun directe omgeving
die geen...lessen: van wie de tijd de luister van hun roem niet zal teniet doen
en mij gelijk van staat: en in status aan mij gelijk
Zelf Hecate voor al: Hecate zelf in de eerste plaats. Hecate, de tovergodin, wordt hier
vereenzelvigd met Proserpina, de koningin van de onderwereld
bezwalkte: doffe; bleken: vale
prinses van Kolchos: Medea, dochter van koning Aëtes van Kolchos, de beruchtste tovenares
in de oudheid
wetenschap: toverkunst; in moede gram: met een vertoornd gemoed
trotsen: tarten; versmaên: veronachtzamen;
heftige venijnen: krachtig werkende vergiften
dochter rijk der zon: machtige dochter van Helios, nl. Circe, een machtige tovenares uit de
oudheid, bekend uit Homerus' Odyssee
verschepte: veranderde; stal: gestalte
sluit: voltooi; tal: getal
opgeprest door 't vloeken: naar boven gedwongen door de bezweringen
zwaarmoedig: somber
van: door; bedroefden kolk: duistere diepte
tsaagachtige: vreesachtige
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100

105

doet pooplen met zijn stem, ja braafstgewezen riddren,99
gelijk den popelboom zijn blaadren staan en sidderen.100
Wat port u, koningin der Catten, onbemind,101
om mij te storen in het drukste van 't bewind102
en moeilijkheên des rijks, die bezig zat met schiften103
der zielen uit elkaar, die wij daarna bij driften104
- alzo tot elke peen een oord bijzonder is -105
afvaarden, ieder' hoop naar zijn verdoemenis.106
PENTA

Waar blijft Medea?
MEDEA

110

Ziet mij hier. Ik, die te zwichten
voor hel noch hemel placht, gehoorzaam nu uw dichten108
en stel mij aan het recht der plaatsen onderdaan.109
De hemel is 't alleen die zonder wet kan staan.
Maar d' ijselijke vrees, het ongenadig dwingen,111
de penen overwreed, handhaven onze dingen112
en al den staat der hel. Hierom een ieder past113
te doen hetgeen dat wordt van hogerhand belast.114
PENTA

115

En Circe?115
CIRCE

Hier ben ik, die verleiende de vreemden,
aan mijne kust verzeild, door buitenweegse beemden
naar mijn gemarmerd hof, vervuld met schat en pracht,

99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
111
112
113
114
115

pooplen: sidderen; braafstgewezen: eertijds de dapperste
popelboom: populier; staan en sidderen: staan te sidderen
port: drijft
bewind: bestuur
bezig zat: druk was; schiften: scheiden
driften: troepen
alzo tot...is: aangezien er voor elke straf een afzonderlijke strafplaats is
afvaarden: wegzenden; hoop: groep; verdoemenis: strafplaats
dichten: toverspreuken
en stel...onderdaan: en onderwerp mij aan de plaatselijke rechtsregels
het ongenadig dwingen: de meedogenloze dwang
de penen overwreed: de bijzonder wrede straffen; handhaven onze...hel: zorgen ervoor dat
onze belangen en de algehele waardigheid van de hel niet worden aangetast
past: draagt er zorg voor
belast: bevolen
Hier ben...daken: hier ben ik, die de vreemdelingen die onbedoeld op mijn kust waren beland,
door afgelegen streken naar mijn marmeren paleis vol pracht en praal lokte en daarom vaak
de hele nacht de donkere wouden deed weergalmen van mijn zang en ze verlichtte door het
branden van zoetgeurende fakkels onder de gouden daken (van mijn paleis)

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

127

120

125

gedurig met mijn zang deed galmen over nacht
de wouden droef van groen en schittren door het blaken
der toortsen zoet van reuk van onder gulden daken.
Indien ooit iemand mocht ter wereld munten uit
in kennisse der kracht van droggen en van kruid,122
van wortelen, van zaad, van waatren, gommen, sappen,123
en die te mengen, naar hun aard en eigenschappen,
met stenen en met stof, met woorden en met schrift,125
met smettend slangenbloed van allerlei vergift,126
ik ben 't. Daarom, is 't dat u iemand mag gebreken127
in wolf of berenmuil, of borstlig zwoord te steken,
zo luistert naar mijn raad en andre gaat voorbij.129
PENTA

130

135

Helaas, 't geluk en is zo dartel niet met mij130
dat het mij beuren laat om kortswijl wraak te plegen.131
Maar, hebbend' al den hoop van mijn gemeente tegen132
met stiefzoon ende snaar, is 't daar gekomen toe133
dat, als ik mij maar wreek, ik kreun 's mij weinig hoe.
Zo kies een honger niet en heeft mijn haat onmenslijk,135
dan alle middel, die maar wis is, is mij wenslijk136
om te verdelgen 't paar, dat op mijn ere gaat137
en draaiboomt mij den weg naar mogendheid en staat.138
MEDEA

Hitst op des ouden mans gemoed om hen te hindren.
PENTA

140

122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
140

De vader is verdwaasd en ziet geen leed aan kindren.140

van droggen en van kruid: van kruiden en van geneesmiddelen
gommen: reukwerk
met woorden en met schrift: met geprevelde en geschreven toverformules
smettend: besmettend
ik ben 't: dan ben ik het; is 't...steken: mocht u de behoefte hebben iemand te veranderen in
een wolf, een beer of een varken
andre: andere raadgevingen
't geluk: het lot; en is zo dartel niet met mij: is niet zo gesteld op mij
beuren laat: ten deel laat vallen; om kortswijl: voor de grap
al den hoop van mijn gemeente: mijn gehele volk
snaar: schoondochter; is 't...hoe: is het zover gekomen dat, als ik mij maar kan wreken, ik
mij er nauwelijks om bekreun hoe
kies: kieskeurig
dan: maar; alle middel: elk middel; wis: zeker; wens'lijk: welkom
dat op mijn ere gaat: dat het op mijn eer heeft gemunt
draaiboomt: verspert; naar mogendheid en staat: naar macht en positie
verdwaasd: verward; leed: kwaad
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PROSERPINA

Het ijzer en geweld uw vijand helpt er uit.141
PENTA

Maar open vijandschap de poort voor schade sluit.142
CIRCE

Zij slaat haar meester en schikt wederzij ter were.143
MEDEA

't Verraad is trouwer, dat en dient maar enen here.
PROSERPINA

145

Men leg te werke dan de lagen en de list.
PENTA

't Is al geschied, maar al te schendelijk gemist.146
CIRCE

Zo zal uw vijand dan gewaarschuwd zich wel hoeden.
PENTA

Ik vind mij om en om bezet met kwaad vermoeden.148
MEDEA

Geveinsde vriendschap voeg' uw bittren haat een' slag.149
PENTA

150

Dit brouw ik en heb dies doen handlen van verdrag.150
PROSERPINA

't Wantrouwen eens verwekt, is zwaar in slaap te wiegen.
CIRCE

Wie is 't, dien vleijerij en eden niet bedriegen?
MEDEA

Zo die nog niet bestaan, zet hun schenkaadje bij.153
PROSERPINA

141
142

143
146
148
149
150
153
154

In volle rusting treedt dus de verraderij.154
het ijzer en geweld: het wapengeweld; er uit: uit het leven
Maar open...sluit: maar openlijke vijandschap doet de kans op wraak te niet; vgl. Seneca,
Medea, 154. Hooft zelf heeft Medea gedeeltelijk vertaald, zijn vertaling van r. 154 luidde:
‘Verklaarde vijandschap verkijkt haar kans ter wrake’
en schikt wederzij ter were: en drijft de tegenpartij in de verdediging
al te schendelijk gemist: uiterst smadelijk misgelopen
om en om bezet: geheel omringd; met kwaad vermoeden: door wantrouwen
voeg' uw bittren haat een slag: zou voor uw bittere haat een gunstige gelegenheid kunnen
scheppen
Dit brouw...verdrag: daar ben ik mee bezig en heb daarom onderhandelingen aangeknoopt
om tot een overeenkomst te komen
bestaan: voldoende zijn; zet hun schenkaadje bij: voeg er dan nog geschenken aan toe
In volle...verraderij: zo is het verraad volledig toegerust
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PENTA

155

Ik zie 't, de weg is goed om in 't geloof te raken.155
Maar om mij voorts dit paar behendig kwijt te maken156
met Hes, hun jongen zoon, alzo dat voor noch na157
- hier wacht ik uwen raad - mij zulk een aanslag schâ.158
PROSERPINA

160

Gij wist, Medea, met verbloemde valsheids streken,159
u op uw vijand door zijn eigen hand te wreken.160
Zo hielpen Pelias zijn dochters in het graf,161
die hare deeglijkheid uit liefd' den moordsteek gaf162
op ijdel toeverlaat van 't deinzen zijner jaren.163
CIRCE

165

In schijn van pais en als begaan om dank te baren,164
ging gij de koning van Korinthe randen aan,
en 's konings dochter, zo zij zou te trouwen gaan,
en op één ogenblik hebt haar, bekoord door gaven,
gedood, gebrand en met den val van 't slot begraven.
PENTA

Dat is, tot daar toe, schoon. Maar, wie 't gedaan had, bleek.169

155
156
157
158
159
160

161
162
163
164

169

de weg is goed om in 't geloof te raken: die manier is geschikt om het vertrouwen te winnen
voorts: vervolgens; behendig: op een listige manier; kwijt te maken: te ontdoen van
voor noch na: nooit
hier: hierover; wacht: verwacht
met verbloemde valsheids streken: met gemaskeerde trouweloze streken
uw vijand: nl. Pelias. Deze had zijn halfbroer Aeson van zijn macht beroofd en vervolgens
diens zoon Jason opzettelijk uitgestuurd om het gulden vlies te vinden. Jason wist dat
uiteindelijk met hulp van Medea, die zijn vrouw zou worden, te bemachtigen
Medea had de dochters van Pelias aangeraden hun vader te doden, in stukken te snijden en
te koken, zodat hij weer jong zou worden
die: aan wie; hare deeglijkheid: hun deugdzaamheid; uit liefd': gedreven door kinderliefde
op ijdel...jaren: in het lichtvaardige vertrouwen dat zijn jaren zouden terugwijken
In schijn...begraven: onder het mom van vrede en als het ware in het verlangen om
genegenheid te tonen, sprak je zowel de koning van Korinthe, als zijn dochter, toen zij op
het punt van trouwen stond, aan en hebt hen, verleid door geschenken, binnen heel korte tijd
gedood, verbrand en, door het instorten van het paleis, begraven. In Korinthe verstootte Jason
Medea voor Kreüsa, de dochter van koning Kreon. De laatste beval Medea de stad te verlaten.
Voor haar vertrek schonk zij Kreüsa, als gebaar van verzoening, een hoofdsieraad en een in
gif gedrenkt bruiloftskleed. Toen deze dit aantrok werd ze aangevreten door een verterend
vuur dat haar en de te hulp snellende Kreon doodde
schoon: mooi
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MEDEA

170

175

180

185

190

170
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190

En zou het niet? Dat is mijn wit wanneer ik wreek.170
Dat 's harten lekkernij. Geen ding en maakt mij blijder
als dat, tot spijt en schâ mijns vijands, leer' eenieder172
wie dat Medea zij. Doch zo met u de stond173
en de gelegenheid vereisen zulk een vond174
van schelmerij om uw wraakgierigheid te koelen,175
dat wel uw vijand mag, van waar 't hem komt, gevoelen,176
maar verder niet en blijk' uw onbewijsbre schuld,
zo luister toe. Uit mij een trek gij leren zult178
van helse schallikheid, zo boos als nooit versierden179
die, in een levend lijf, den vorst des afgronds vierden.180
Maar sinds mijn strenge geest 't belemmerende kleed181
der aardse leden lomp, uitschuddende, versmeet182
en ik nog stadig, om mijn lust ter konst te slissen,183
omwroet al wat er is van de geheimenissen184
der wonderbare leer, is van mij ook doorsnuft185
die onderwindalgeest, dat werkelijk vernuft186
van hem wiens lever, door den gragen gier verslonden,187
stof levert tot zijn pijn en aanheelt tot zijn wonden,188
Prometheus zeg ik. Deez' heeft mij geleerd een vuur189
zo te bereiden, dat het in een kleed, ter uur190
toe die men 't stellen wil, onzichtbaar zich verberge,

En zou het niet?: en zou dat niet moeten?; wit: bedoeling
spijt: verdriet
met u: bij u; stond: tijdstip
gelegenheid: stand van zaken; zulk een vond van schelmerij: zo'n schurkenstreek te bedenken
wraakgierigheid: wraaklust
dat: zodat; mag: kan
zo: dan; Uit: van; trek: vondst
schallikheid: sluwheid; boos: verdorven; versierden: verzonnen
die: degenen die; vierden: eer bewezen
sinds: vanaf het moment dat; strenge: sterke
lomp: ruw; versmeet: afwierp
stadig: voortdurend; mijn lust ter konst: mijn plezier in de toverkunst; slissen: bevredigen
omwroet: onderzoek
wonderbare leer: spectaculaire kennis; doorsnuft: doorsnuffeld
onderwindalgeest: geest die alles aandurft; werkelijk vernuft: rusteloos werkzaam verstand
gragen: gulzige
stof levert tot zijn pijn: de oorzaak is van zijn foltering; aanheelt tot zijn wonden: geneest
om opnieuw te worden gewond
zeg: bedoel; Prometheus had voor de mensen het vuur uit de hemel geroofd. Voor straf liet
Zeus hem aan een rots ketenen, waar een gier elke dag zijn lever kwam uitpikken, die 's
nachts steeds weer aangroeide
kleed: kledingstuk; ter uur toe die men 't stellen wil: tot het tijdstip dat men daarvoor wil
vaststellen
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195

200

205

dan blaak' en sla door vlees en been tot in den merge192
op enen ogenblik. Stelt gij schenkaadjen toe,193
voortreffelijk in 't oog. En, daar men 't minst vermoe,194
laat zitten deze pest behendelijk gedoken.
Voorts om u buiten 's scheuts en t' houden onbesproken,196
dus zult gij 't leggen aan. Zo ras als het verdrag197
geraamd mag wezen, doe verzoeken zeekren dag198
om 't zelve voor 't altaar te vestigen met eden.199
Dan past met enen vloek uw vijand voor te treden,200
vrij roepend op uw hoofd hels vuur en hemels aan,
indien gij valslijk zwoert. Hetzelve zij gedaan
van uwe haters ook, opdat zij, na verslagen203
van onvoorzienen brand, verraders name dragen,204
als door der Goden wraak op valsheid achterhaald.205
PENTA

210

192
193
194
196
197
198
199
200

203
204
205
206
207
208
209
212
213

Geen weg zo duister, o Medea, waar gij dwaalt.206
De dag is al gesteld. Zo ras de blanke morgen207
verstoort het rijk der rust en opricht 't rijk der zorgen,208
is het bestemd te gaan met onderlingen mond,209
in 't aangezicht der Goôn, bekrachtigen 't verbond
der nieuwe vriendschap. Nu schort mij alleen te leren
't bereiden van het vuur en gaven te stofferen212
aanminnig en van schijn zo schoon, dat d' achterdocht213

blaak': gaat ontbranden
op enen ogenblik: op hetzelfde moment; stelt...toe: maak gereed; schenkaadjen: geschenken
voortreffelijk in 't oog: prachtig om te zien; En, daar...gedoken: en laat dit verderf listig
verborgen zijn op een plek waarvan men geen enkel vermoeden heeft
buiten 's scheuts: buiten schot; onbesproken: onbeschuldigd
dus: op deze wijze; zo ras: zodra
geraamd: vastgesteld
te vestigen met eden: onder ede te bevestigen
Dan past...zwoert: zorg er vervolgens voor dat gij uw vijand voor bent door een vloek over
uzelf uit te spreken als gij een valse eed zou zweren en roep daarbij rustig hels en hemels
vuur over uw hoofd af
van: door; verslagen: gedood te zijn
van onvoorzienen brand: door het plotselinge vuur
als door...achterhaald: alsof zij door de goddelijke wraak zijn betrapt op trouweloosheid
Geen weg...dwaalt: geen situatie is zo uitzichtloos dat gij geen oplossing vindt
gesteld: vastgesteld
opricht: doet beginnen
bestemd: bepaald; met onderlingen mond: met een wederzijds gezworen eed
te stofferen aanminnig: aantrekkelijk op te maken
schijn: uiterlijk
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mijns vijands daardoor in bekoring wordt gebrocht.214
PROSERPINA

215

De giften staan u licht, daaraan en zal niet letten.215
CIRCE

Maar 't is, Medee, uw beurt de konst haar bij te zetten.216
Dus de verborgenheên ontsluit en ons bediedt217
te recht van als.
MEDEA

220

225

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

228

Die zaak is zo geringe niet,218
noch mij hier bij der hand voorzien haar toebehoren.219
De grootste Razernij in haar getergden toren,220
wanneer zij wraak en moord en woede wreedheid brult,221
de blikken openspalkt, de lippen ommekrult,222
zo doet met knarsen 't vuur zij uit haar tanden springen.223
Zorgvuldig kweekt men dat in doeken die 't ontvingen,224
in doeken eens gebrand en tonder van het kleed,225
besmet met hydra's gift, waarmee dat gij verdeed,226
o Deianir', uw man. Nog moet men hebben vonken227
uit Sisyphs keizelsteen, met Pluto's staf geklonken,228

in bekoring wordt gebrocht: wordt misleid
De giften...letten: de geschenken vallen u gemakkelijk, daar zal het niet aan mankeren
de konst haar bij te zetten: aan de geschenken toverkracht te verschaffen
Dus de...als: dus openbaar de geheimen en verklaar ons alles zoals het behoort
geringe: eenvoudig
noch mij...toebehoren: noch heb ik alles wat daarvoor nodig is bij de hand
De grootste Razernij: van de drie Furiën of wraakgodinnen Alecto, Megaera en Tisiphone,
wordt Alecto als de grootste beschouwd; toren: toorn
wanneer zij...brult: wanneer zij haar wraakzucht, moordlust en verwoede wreedheid uitbrult
blikken: ogen
zo: dan
kweekt: koestert; dat: het vuur; ontvingen: opvingen
doeken eens gebrand: lappen die ooit verschroeid waren; tonder van het kleed: van licht
ontvlambare kledingsstof
hydra: de veelkoppige hydra van Lerna was één van de monsters die door Hercules werd
gedood, waarna deze zijn pijlen doopte in het giftige bloed van het monster; verdeed: doodde
Deianir': gemalin van Hercules en de onschuldige bewerkster van diens dood doordat zij
hem onwetend een met giftig bloed bestreken kleed toezond; zodra Hercules het aantrok
begon het gif zijn werk zodat hij onder helse pijnen stierf; Nog: bovendien
Sisyphs keizelsteen: Sisyfus' rotsblok. Sisyfus moest in de onderwereld tot straf een rotsblok
tegen een berg opwentelen; wanneer hij bijna boven was rolde het terug en moest hij opmieuw
beginnen; geklonken: geslagen. Pluto moest met zijn staf de vonken hebben geslagen uit
Sisyfus' rotsblok.
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230

235

240

en uit Cocyt gerukt steenkallek ongeslist,229
en zwavel uit het diepst des jammerpoels gevist,230
en van Megaera's toorts in Styx gedoofde kolen.231
Al vuur dat veinzen kan en houden zich verholen.232
Dit moet men roeren en vermengen op zijn maat,233
en lerpen met een wind die snel en scherrep slaat,234
en jagen vlam door vlam totdat zij t' zamen helen235
door tochtig zwoegen van kortaêmde slangenkelen.236
In voorraad heb ik dit vergaderd al bijeen.237
Dus laat het op mij staan, 't en schort maar aan 't bereên.238
Eer dat de zonne komt het middagpunt te naken
zal ik 't u schikken toe, door enen mijner draken.240
Maar op wat ure wilt gij dat zich 't vuur verbreê?241
PENTA

245

250

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
243
244
245
246
247

De koning is gezind den ingang van de vreê242
te vieren met banket, om door het heuglijk woelen243
het overschot des haats uit de gemoên te spoelen,244
naar gissing die hij maakt. Beginnen zal dat feest245
wanneer zo dat de zon aan 't dalen zij geweest,246
vier uren over drieën. Dus dunkt mij niet te wachten247
met het ontspringen van het vuurwerk over achten.
En zo 't ons dan gelukt, te lichter zal geschiên,
dat het word' voor een straf der Goden aangezien,

Cocyt: Cocytus, zijrivier van de Styx in de onderwereld; ongeslist: ongeblust
jammerpoels: onderwereld
Megra: zie aant. r. 220; gedoofde kolen: kolen die nog wel gloeien, maar niet vlammen. De
kolen van Megra's toorts waren in het water van de Styx gedoofd
Al vuur...verholen: allemaal soorten vuur die hun ware aard kunnen verbergen en zich
verborgen houden
op zijn maat: in de juiste verhouding
lerpen: geselen
t' zamen helen: één geheel worden
tochtig zwoegen: driftig hijgen; kortaêmde: snel ademende
In voorraad: uit voorzorg
Dus laat...bereên: laat het dus aan mij over, alleen het toebereiden ontbreekt er nog aan
schikken toe: toezenden
zich verbreê: zich zal verbreiden
gezind: van plan
banket: een feestmaal; heuglijk woelen: vrolijk feestgedruis
het overschot des haats: wat er nog over is aan haat; gemoên: harten
naar gissing die hij maakt: naar hij veronderstelt
wanneer zo dat: zodra; aan 't dalen zij geweest: is ondergegaan
Dus dunkt...achten: daarom lijkt het mij goed niet te wachten met het ontbranden van het
vuurwerk tot na achten
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om tegen hunne faam al 's werelds haat te sterken.251
MEDEA

Dat neemt gij wel. Ik zal dan op acht uren werken.252
PROSERPINA

Zijt gij voldaan?
PENTA

Ik ben 't.
CIRCE

't Is tijd dan ons t' ontslaan.253
MEDEA

Zo trekken wij ons weegs te zaam.
PENTA

Ik laat u gaan.
REI VAN JOFFROUWEN

255

260

265

251
252
253
256
257
258
261
262
264
266

Ten laatsten heeft het edel hof
der brave Catten, hoog van lof,256
gezet zijn moed verbolgen neêr.257
De vader ziet den zoon niet meer258
met achterdochtig' ogen door.
De zoon en ducht niet langer voor
des vaders dreigend' ongenâ.261
't Is tijd eens dat de neve ga262
en smekend grootvaêrs zorgen redt.
Help Goôn! Wat brengt het tweede bed264
al onrusts en al scheurings in,
waar een voortreflijk huisgezin266
zich vleien moet als onderdaan

tegen hunne faam: tegen Baeto's en Rycheldins goede naam; sterken: doen groeien
dat neemt gij wel: dat overlegt gij goed
't Is tijd dan ons t' ontslaan: dan is het tijd om ons te laten vertrekken
brave: dappere
gezet...neêr: zijn toornige gezindheid laten varen
ziet...door: bespiedt
ongenâ: toorn
't Is tijd...redt: nu is er eindelijk gelegenheid de kleinzoon naar zijn grootvader te laten gaan
om met vriendelijke woorden diens zorgen te verdrijven
het tweede bed: het tweede huwelijk
waar...duur: wanneer een vooraanstaande familie zich moet schikken in nieuwe heerszucht.
Gewoonlijk komen ook goede stiefmoeders de kinderen duur te staan
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270

275

280

285

290

270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
284
285
286
287
288
289

291

van heersheid nieuw? Gemeenlijk staan
de kind'ren ook goe stiefmoêrs duur.
Maar als zij, met een grimmend vuur,270
door forsen nijd aan 't woên gebracht,271
ontsteken op haar mans geslacht,272
wen leeuw of tijger leed geschiedt,273
en zijn zij zo verbolgen niet.
Dus kwam te hoof, aan tweên gesplitst,275
in zwang te gaan de zware twist276
die ieder zijde kiezen deê277
en afkeer nemen van de vreê278
de best' en de gemene liên.279
De moeders gosten om te zien280
met deernis en verslegenheid,
naar 't wit van haar genegenheid.
Eenieder zag nu komen aan
inlandsen krijg, bron aller kwaên,284
buur tegen buur, bloed tegen bloed,285
verraad, verrassing, arremoed,286
smaad, ballingschap, aan allen oord287
verwoesting, vangenis en moord.288
Wat zouden menig wees en weeuw,289
o Goôn, bedroeven onze eeuw,
hing over 't menslijk zaad onvroed291
Uw hart niet bet als 't eigen doet!

met een grimmend vuur: met kwaadaardige hartstocht
forsen nijd: heftige afgunst; aan 't woên gebracht: razend geworden
ontsteken op: in woede uitbarsten tegen; haars mans geslacht: de familie van hun man
wen: wanneer
Dus: op die manier; te hoof: aan het hof
in zwang te gaan: onstuitbaar op gang; zware: zorgelijke
zijde: partij
afkeer nemen van: zich afkeren van
de best' en de gemene liên: zowel de aanzienlijken als de gewone mensen
De moeders...genegenheid: de moeders begonnen zich met mededogen en ontsteltenis bezorgd
te maken om hun kinderen
inlandsen krijg: burgeroorlog; kwaên: rampen
bloed: familielid
verrassing: overrompeling; arremoed: ellende
smaad: vernedering; aan allen oord: overal
vangenis: gevangenschap
Wat zouden...doet!: o Goden, hoe zouden menige wees en weduwe onze tijd vervullen met
droefheid indien uw harten niet met meer liefde voor het dwaze mensdom bezield waren dan
het hart van de mensen zelf
vgl. Juvenalis, Satyrae, X, 349
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295

300

305

310

315

293
295
298
299

304
305
308
309
310
311
313
315
316

Ons levens tijd spoedt hare baan293
en sukkelt t' genen herberg aan.
Zij die wel breed zich open doet295
wanneer men haar ziet in 't gemoed,
is, als men haar van achtren ziet,
een stip, een ogenblik, een niet.298
Nog pijnt men zich, o blinde keur,299
- en 't moet er af dat het ons beur in plaats van zoet' aanminnigheid,
te zoeken, met scherpzinnigheid,
tot eigen kwelling, 's anders kwaad.
Men voert met statig opzet haat.304
't Lust om zijn vijand eens te slaan,305
met onlust staag geplaagd te gaan.
O dwaasheid, zeg mij toch, wanneer
is 't in een wrijtend hart mooi weer?308
De geest, bewerpend anders kruis,309
vol donders is, vol hagelbuis.310
Zijn stormen zonder pozen zijn.311
Zijn nevels breekt geen zonneschijn.
Nog korten wij met zulk verdriet313
deez' stip, dit ogenblik, dit niet.
Gaat heen en vrij uw wreeklust boet315
met stopen van vergoten bloed,316

Ons levens...aan: ons leven gaat snel zijn weg en trekt niet langzaam naar een of andere
pleisterplaats
Zij die...niet: als men ernstig naar het leven kijkt, lijkt het veel perspectief te bieden, maar
als men achteraf omziet, was het slechts een stip, een ogenblik, een niets
vgl. Seneca, Epistulae, 69
Nog pijnt...kwaad: en toch, o dwaze keuze, geeft men zich moeite - en men rust niet voor
men daarvoor de tijd heeft genomen - om, in plaats van iemand liefdevol te behandelen, vol
berekening en met kwelling van zichzelf, iemands ongeluk te bewerkstelligen
Men...haat: men is zich er voortdurend van bewust dat men vervuld is van haat
't Lust...gaan: men schept er genoegen in om zijn vijand één keer goed te treffen en verder
voortdurend gekweld te worden door iets onaangenaams
wrijtend: wrokkend
bewerpend anders kruis: die andermans leed beraamt
hagelbuis: hagelbuien
zonder pozen zijn: kennen geen rust
Nog: en toch; korten: bekorten; met zulk verdriet: met zulke onaangenaamheden
wreeklust: wraakzucht; boet: bevredigt
stopen: kannen; van: vol
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320

325

330

335

340

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

328
330
335
337
338
339
340

indien geen zang uw oren vleit317
zozeer als klacht en jammerheid.318
Indien uw neus den amber rijk319
verfoeit bij reuk van vijands lijk,320
indien uw ogen steekt de walg321
van als, behalve rad en galg,322
en nimmermeer uw aêr en zwelt,323
als daar men stroopt 't gedoste veld324
wen 't in zijn volle rijkdom staat,325
en met hoefijzers maalt het zaad,326
of, waar men vossen t'zamen bindt,327
of, met een stokerd van een wind,328
de vlammen door het koren jaagt,
dat, als gij 't van een toren zaagt,330
verdronken in een zee van brand
zou liggen al het platteland,
zo bruist het vuur erdoor en stroomt
ten laatsten over 't hoog geboomt
en weidt, met enen veeg, te maal335
't gewest van dorp en daken kaal.
Hebt in deez' helsheid uw vermaak,337
maar, vroeg of laat, wacht wederwraak.338
Of nu fortuin de wapens neemt339
partijdig in uw eed, 't is vreemd340

indien: wanneer; vleit: streelt
klacht en jammerheid: jammerklachten
amber rijk: kostbare amber
verfoeit: verafschuwt; bij reuk: door de stank
steekt de walg: walgen van
als: alles
nimmermeer: nooit; zwelt: opzwelt van genot
stroopt: afstroopt; gedoste: met oogst beladen
wen: als
met hoefijzers maalt: met paardenhoeven vertrapt
verwijst naar het bijbelse verhaal van Simson die driehonderd vossen twee aan twee met hun
staarten en een brandende fakkel daartussen aan elkaar bond en zo door het staande koren
van de Filistijnen joeg. Richteren 15:4-5
een stokerd van een wind: een stormachtige wind
dat: zodat
weidt...kaal: vreet weg; met enen veeg: in één ogenblik; te maal: helemaal
Hebt in...vermaak: gij moogt uw genoegen hebben in dit hels bedrijf
wacht: reken op
of nu: indien nu al; fortuin: het lot; neemt: opneemt
partijdig in uw eed: door u bezworen uw kant te kiezen; vreemd: wonderlijk
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345

350

355

360

341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
352
353
354
355
356

357
358
359
360
361

zo eerloos als zij overloopt341
en licht uw eigen benden sloopt342
en doet u zuchten naar de zoen.343
De leeuw die krijgt de muis van doen.344
Wat schepsel heeft zo klein gewald,345
wien kwaad doen grote moeite valt,346
wanneer 't gesteken is van spijt?347
Een worrem neemt tot zijn ontbijt348
het harte van een groot tiran.
Eén Spaanse vlieg vermoordt een man.350
Zwicht ieder nu voor uw geslacht,351
't wordt eens verneêrd en uitgelacht.352
En mag men dan zijn haat verhit353
wel laten niet, van lid tot lid,354
als heerlijk goed ten errefdeel?355
Of houden een gehuurde keel,356
die staag, uw leed ophalend, gaap'357
en stoort der wrevelheid haar slaap,358
zo ras maar als zij oge luikt?359
Ik prijs den vorst die zege bruikt360
tot noodweer, en met zulk een maat,361

eerloos: trouweloos
licht: wellicht; benden: troepen; sloopt: uit elkaar laat vallen
zuchten naar de zoen: smachten naar vrede
krijgt van doen: zal nodig hebben
Wat: welk; klein gewald: weinig macht
wien...valt: dat het hem erg moeilijk valt kwaad te doen
gesteken is van spijt: door wrok verteerd wordt
ontbijt: voedsel; vgl. Montaigne, Essais, II, 12
Eén Spaanse vlieg: een groen kevertje (Cantharis) uit Zuid- en Midden-Europa, waarvan
men de steek als dodelijk beschouwde; vgl. Montaigne, Essais, I, 14
Zwicht: buigt
verneêrd: vernederd
mag: kan; zijn haat verhit: zijn felle haat
laten: nalaten; van lid tot lid: aan alle nakomelingen
als heerlijk goed: als een kostbaar bezit
een toespeling op het verhaal in Herodotos' Historiën, (bk. v, cap. 105), dat de Perzische
koning Darius een dienaar had opgedragen hem bij het aan tafel gaan driemaal toe te roepen:
‘Heer, denk aan de Atheners!’ Hooft heeft het waarschijnlijk aan Montaigne ontleend, Essais,
I, 9; een gehuurde keel: een dienaar
staag: voortdurend; uw leed ophalend: aan de geleden smaad herinnerend; gaap': zijn mond
open doet
der wrevelheid: de wrok
zo ras: zodra; luikt: sluit
bruikt: aanwendt
noodweer: noodzakelijke zelfverdediging; met zulk een maat: zo gematigd
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dat hij bij vijand dank begaat,362
die alle toegedreven leid
en trots en wederwaardigheid364
kan rustig stellen aan een zij,
ter liefde van zijn burgerij.
Met enen prins zo wel geleerd367
heeft nu de Hemel ons vereerd,
en 't hart van onze koningin
bestort met vredelijker zin.370
Ach, moeder zonder 't hart genaamd371
te wezen, zich te lelijk schaamt.
Maar wie zich kwijt in stiefmoers staat373
en niemand onvernoegd en laat,374
met enen zet zij opwaarts streeft375
tot lof die weinig weerga's heeft.
'k Weet nauw, die heerkracht leiden weids,377
of z' hoeven meer bescheidenheids.

begaat: verwerft
die alle...burgerij: die al het aangedane kwaad, de tegenwerking en de smadelijke bejegeningen
vastberaden opzij kan zetten uit liefde voor zijn onderdanen
zo wel geleerd: zo wij sen ervaren
bestort...zin: vervuld met vreedzame gezindheid
Ach,...schaamt: ach, een moeder zonder moederhart genoemd te worden is wel een zeer
deerlijke schande
Maar...staat: maar wie haar plicht doet als stiefmoeder
onvernoegd: ontevreden
met enen zet: terstond
'k Weet...bescheidenheids: ik weet nauwelijks of roemrijke legeraanvoerders wel meer verstand
en inzicht nodig hebben
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Tweede bedrijf
ZEGEMOND

380

385

390

379
380
381

382
383

384
385

389

391

't Zij veel of luttel hun vernuft de mensen slijpen,379
zij vinden dat er meer is dan men kan begrijpen380
en dat er is iets Goeds gewoon te nemen acht,381
met hartelijke zorg, op 't sterfelijk geslacht.382
Oogt op u, gij zult licht bevroeden hoe uw leden383
zo t'zamen zijn gevoegd en op alzulke steden,384
dat, die de macht had en veranderde van plaats385
een lid alleen, hem zoud' berouwen zijnes raads,
en blijken hoe al 't best', dat zijn verwaand bedillen
wist uit te rechten, was gemak of maaksel spillen.
Dus niemands reên voor deez' geschiktheid danken zal389
het ongebonden lot van enig wild geval.
Nochtans uw Vader, toen Hij u besloot te telen,391

hun vernuft slijpen: hun verstand scherpen
vinden: ontdekken; begrijpen: omvatten
en dat...acht: en dat een goddelijke macht gewend is acht te slaan; op de achtergrond speelt
de gedachte mee aan de afleiding van de naam God van goed, naar één van Gods kenmerkende
eigenschappen: de bonitas
hartelijke zorg: liefdevolle bezorgdheid
deze verzen bewijzen het bestaan van God op grond van de voortreffelijkheid van Zijn
werken, hier toegespitst op het menselijk lichaam. Hooft kan dit ontleend hebben aan De
opificio Dei van de vroegchristelijke schrijver Lactantius (4e e.); Oogt op u: kijk naar uzelf;
bevroeden: begrijpen; hoe: dat; uw leden: de delen van uw lichaam
steden: plaatsen
dat, die...spillen: dat iemand, die dat kon, een afzonderlijk lichaamsdeel van plaats liet
verwisselen, zijn beslissing achteraf zou betreuren, omdat zou blijken dat het enige dat zijn
overmoedige bemoeienis had opgeleverd, het roekeloos opgeven van de bruikbaarheid of
van de juiste vorm was
Dus niemands...geval: daarom zal niemands gezond verstand de grillige beschikking van
één of ander blind toeval danken voor deze (perfecte) ordening. Veroordeling van de klassieke
atomenleer waarin de scheppende macht van God werd ontkend
Nochtans uw...t' zaam: tochmaakte God, toen Hij besloot u te scheppen, vooraf geen plan
hoe Hij de lichaamsdelen van de kleinste tot de grootste in elkaar zou zetten en hoe Hij hen
zo geschikt zou kunnen samenvoegen dat het een niet het ander zou hinderen
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400
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395

399
399

402
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405
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408
409

geen overleg en maakt' hoe dat Hij deze delen
toereden zou van minst tot meest, en zo bekwaam,
dat geen den and'ren let, zou mogen voegen t' zaam.
Daar moet dan wezen kracht van wijsheid, die met nader395
goedgunstigheid uw nut bevorder' als uw vader,
en de gedaant' ontwerp', en zo de stoffe vlij,
dat het in 't laatst tot dus een meesterstuk gedij.
Dit 's Godheid. Geen verstand mag dit Verstand bekrijgen,399399
tenzij misschien een mens verkeerd wild' heten zwijgen
zijns harten sterke stem, die luide roept hiervan,
en dat hij garen zou zijn bozer als hij kan.402
Dies weet mijn toeverzicht geen gissinge te maken,403
dat Godheid immermeer uit het geloof zal raken.
Want d' ijvrige gemeent' met bidden, brand en rook405
voor Goden vieren zou veeleer ajuin en look,406
als zorgelozelijk verwerpen 't innig tsagen,407
't welk rekent alle luk voor loon en ramp voor plagen.408
Maar op wat zede dat de Godheid wezen wil409
met eer en lof gediend, hierin is groot verschil
en schier zo menig volk, zo velerlei gezindheid.

Daar moet...gedij: er moet dus een machtig vernuft zijn dat met een inniger liefde dan die
van een vader uw geschiktheid tot stand brengt, de vorm ontwerpt en de materie zo schikt
dat er tenslotte zo'n meesterwerk kan ontstaan. Vgl. Montaigne, Essais, II, 12
Dit 's Godheid: dit is het werk van God
Geen verstand...hiervan: geen menselijk verstand kan dit goddelijk vermogen bestrijden,
tenzij misschien een ontaard wezen, dat nog slechter wil zijn dan het al is, en dat de krachtige
stem van zijn geweten, die Gods alvermogen erkent, het zwijgen zou willen opleggen. In
deze woorden ligt een aanval besloten op de epicuristen, met name op Lucretius in zijn De
natura Deorum, waarin wordt betoogd dat de goden zich niet bemoeien met de schepping
vgl. Montaigne, Essais II, 12: ‘Hommes...qui taschent d'estre pires qu'ils ne peuvent!’
Dies weet...raken: daarom ontbreekt het mij aan het inzicht om ook maar te durven
veronderstellen dat het geloof aan God ooit zal verdwijnen
d' ijvrige gemeent': het godvruchtige volk; brand en rook: brand- en reukoffers
voor: als; vieren: vereren; ajuin: ui. In de oudheid vereerden de Egyptenaren gewassen als
ui en look als godheden
zorgelozelijk: lichtzinnig; 't innig tsagen: het devoot ontzag
't welk...plagen: dat elke voorspoed beschouwt als loon en elk onheil als straf
Maar op...gezindheid: maar over de vraag volgens welke ritus de godheid met eerbewijzen
en lofprijzingen moet worden gediend verschilt men sterk van mening, het is bijna: zoveel
volken, zoveel geloven
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Wien wijsheid het verstand genezen heeft van blindheid,412
die stemmen overeen, dat geen ding bet gevalt413
aan 't eeuwig Wezen als de deftige gestalt414
van een oprecht gemoed en God niets aangenamers415
heeft als het heilig hol en zuivre binnenkamers416
van vromer borst, waar zich een hart houdt metterwoon417
in d' edel' eerlijkheid der deugden opgezoôn.418
Maar dwaasheid algemeen, slaand' in den wind de reden,419
zoekt God te paaien met een pracht van staatlijkheden.420
't Welk nutter is nochtans en bet de zinnen schuimt421
als woestheid, die den dienst der Godheid heel verzuimt.422
Doch nademaal men niet komt overeen in dezen,423
hoewel elk heftig houdt zijn zede best te wezen,424
zo kan 't geloof des volks, gegrond op wankle waan,425
wel lichtlijk walen en geraken om te slaan426
door zatheid van het oud', of door het kloek bekleden427
van enig nieuw gebruik, met schijn van beet're reden,
die list of ijver dicht. In dit deel hangt de staat429
des priesterdoms voorwaar aan enen fijnen draad.430
Nochtans, indien het wil zijn konst te werke stellen,431

Wien: degenen, bij wie; wijsheid: een zuiver oordeel
bet gevalt: meer behaagt
als de deftige gestalt: dan de ernstige gesteldheid
aangenamers: lieflijkers
het heilig hol: de gewijde verblijfplaats; zuivre: reine
van vromer borst: van een rechtschapen gemoed; waar zich een hart houdt metterwoon:
waarin een hart woont
in d' edel...opgezoôn: dat is doortrokken van de edele eerbaarheid der deugden
reden: gezond verstand
paaien: tevreden te stellen; pracht van staatlijkheden: pracht van uiterlijk vertoon
nutter: heilzamer; en bet de zinnen schuimt: en beter het gemoed zuivert
woestheid: ongebondenheid; verzuimt: verwaarloost
vgl. Montaigne, Essais, II, 12; nademaal: daar
hoewel elk...wezen: hoewel iedereen vurig van mening is dat zijn manier om de godheid te
vereren de beste is
op wankle waan: op onjuiste denkbeelden
lichtlijk walen: gemakkelijk wankelen; geraken om te slaan: plotseling komen te veranderen
door zatheid van het oud': doordat men genoeg heeft van het oude; of door... dicht: of doordat
men vastberaden deelneemt aan de een of andere nieuwe, ogenschijnlijk op betere gronden
berustende, eredienst, die slimme bedriegers of vurige godsdienstijveraars hebben bedacht
In dit deel: in dit opzicht; staat: positie
fijnen: dunne
indien het wil zijn konst te werke stellen: indien de geestelijkheid haar macht wil aanwenden
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het zal, met dezen draad zo teêr, omverre vellen432
de tronen hooggebouwd en standers vast geplant,433
en bruiken tegens 't land de wapens van het land.434
Uit dit bedenken kwam 't in Duitsland, dat er d' ouden435
de kracht des priesterdoms den mannen niet betrouwden,436
maar 't opperste gezag in 't geestlijk stonden toe437
aan 't vrouwlijk zaad, opdat de flauwte van gemoe438
haar mocht ontraên den staat der heerschappij te schaden,
hetwelk lichtdoenlijkheid een stout hart aan mocht raden.
De vorsten bovendien, nog niet gerust van geest441
in d' onderpriesters, die men veel uit mannen leest,442
behouden aan zichzelf 't bewijzen der genaden,443
en willen dat zij straf doen over de misdaden,444
zodat van hunner hand geen mense vordring smaakt
en ieder paap ontzig, maar niemand aanhang maakt.446
Dit rijk houdt dezen voet. 't Naastgoddelijk vermogen447447
des konings heeft daarom mij dus hoog opgetogen448
tot zegsvrouw van den zin des Hemels. Dit beleid449
drijf ik, mijn best, naar reên, met d' andre geestlijkheid.

zal: kan
standers: banieren; vast: stevig
en bruiken...land: en burgeroorlog verwekken
bedenken: overweging; kwam 't: vloeide voort; in Duitsland: in de Germaanse wereld; d'
ouden: de oudsten, d.w.z. de wijze, oude mannen
betrouwden: toevertrouwden
opperste: hoogste; stonden toe: verleenden
vrouwlijk zaad: vrouwelijk geslacht; opdat de...raden: opdat haar zachter gemoed haar zou
ontraden de positie van het wereldlijk gezag schade te berokkenen, terwijl een driester persoon
juist zou kunnen worden aangespoord door de gunstige kansen die er lagen
niet gerust van geest in d'onderpriesters: de lagere priesters niet vertrouwend
leest: kiest
aan: voor; 't bewijzen der genaden: het verlenen van gratie
en willen...smaakt: en willen dat zij (nl. de lagere priesters) de misdaden bestraffen, zodat
geen mens door hun hand voorrechten geniet. Dit gegeven heeft Hooft ontleend aan Tacitus'
Germania VII
paap: priester; ontzig...maakt: vrees inboezemt; aanhang maakt: volgelingen verwerft
houdt dezen voet: volgt deze gedragslijn
't Naastgoddelijk vermogen: de macht die onmiddellijk volgt op die van God
dus hoog opgetogen: zo hoog verheven
zegsvrouw: vertolkster; den zin des Hemels: de bedoelingen van de godheid; Dit
beleid...geestlijkheid: deze functie vervul ik naar mijn beste vermogen volgens recht en
billijkheid in samenwerking met de overige geestelijkheid
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De goedheên, die zichzelf ons ooit te nut uitdeelden,451
verheffen wij als Goôn, maar eren Z' in geen beelden.
Want sterflijk hoofd versiert, hoe diep het zich berâ,453
geen maaksel of 't en gaat Hun heerlijkheid te na.
Ook zijn wij ongewoon, 't geen dat zich niet begrijpen455
van al de wereld laat, in tempels te benijpen,456
maar wijden wel, tot eer der Heiligheên, in 't woud457
een levendige kerk van ongekorven hout,458
't welk met zijn telgen breed en hemelhoge toppen459
het dartelmakend licht bestaat den weg te stoppen460
en stelt van binnen toe een akelijke dag,461
die 's mensen hart bestelpt met ootmoed en ontzag.462
Wat marmerstenen vloer ook zou zich kunnen roemen463
bij voettappeet van kruid, gespikkeld met haar bloemen?
Wat wanden rijk vermaald of wat beeldhouwerij,465
wat orde van gebouw is zulke, dat het bij466
een schaduwrijke beemd in majesteit mag halen?467
Al deden porfier, jasp en goud des hemels stralen468
met spiegelgladde glans afstuiten en de zon469

De goedheên...beelden: de weldoende machten die zichzelf ooit tot nut aan ons schonken,
verheffen wij tot goden, maar vereren hen niet met beelden. Verklaring voor het ontstaan
van de heidense goden die al teruggaat tot Cicero's De natura deorum I, 42, 118.
Vroegchristelijke schrijvers bestreden deze theorieën
Want sterflijk...na: want een sterfelijk mens kan, hoe diep hij er ook over nadenkt, geen vorm
verzinnen of die doet afbreuk aan hun majesteit
Ook zijn...benijpen: ook zijn wij niet gewoon om datgene wat zich door niets ter wereld laat
bevatten, in tempels op te sluiten
Deze gegevens heeft Hooft ontleend aan Tacitus' Germania IX
tot eer der Heiligheên: ter verering van de goden
levendige: levende; ongekorven: nog niet gekapt
't welk: die; telgen breed: uitgespreide takken
het dartelmakend...stoppen: er in slaagt het vrolijk makende licht de toegang te belemmeren
en stelt...dag: en daarbinnen een onaangenaam schemerlicht teweegbrengt
bestelpt: vervult; ootmoed: nederigheid
zou zich kunnen roemen bij voettappeet van kruid: zou het in pracht halen bij een tapijt van
groen; gespikkeld: bespikkeld
wat: welke; wanden rijk vermaald: prachtig beschilderde muren; beeldhouwerij:
beeldhouwwerk
orde van gebouw: bouwstijl; is zulke: is zodanig
majesteit: verhevenheid; mag: kan
porfier: rood graniet; jasp: jaspis
glans: schittering; afstuiten: weerkaatsen; en de zon...kon: en kon de zon daar met zijn heldere
gelaat zijn blik niet op gericht houden
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daar, met zijn hel gezicht, geen oog op houden kon,
wat zou het wezen bij de pijlers der bossaadjen,471
zo rijzig en gekapt met welige pluimaadjen
van aardigvloeiend lof? Bij stammen nimmer los
van klimop, geborduurd op groen fluwelen mos?
Het kostelijke koor zal d' ogen haast vervelen,475
maar nimmermeer het fris der scheemrige priëlen,476
welk', als gij duizendmaal en duizendmaal beziet,477
van duizendmaal aanschouwt op één gestalte niet.
Want waar gij op kijkt of daar is nieuw groen gesproten,479
of vogel schudt de blaên, of wind verschiet de loten.480
Maar toeft. Hier komt de rei van nonnen die zich spoên,481
met voorbereid gemoed, om offerand te doen
- in dit bejaarde bos der opgeschoten eiken,483
van welke 's mensen oog de kruin nauw kan bereiken -484
aan de Godin des vuurs. En, volgens de geboôn485
van onzen koning oud, in 't aangezicht der Goôn,
als t' Hunnen overstaan, en dat Zij 's dragen kundschap,
te leggen vaste vreed' en stichten trouwe vrundschap,
waar de gemeent' om wenst, in 't heersende geslacht.
Komt voort gewijde schaar, eenieder met uw dracht,490
dien gij godvruchtig hebt in handen puur geladen:491
gij met den hamer en gij met de droge bladen,492
gij met het wierookvat, gij met het heilig zout,

wat zou...mos: wat zou het voorstellen vergeleken met de pijlers van de bossages, zo slank
en getooid met een weelderige dos van sierlijk wuivend gebladerte, of vergeleken met
stammen die nooit verstoken zijn van klimop, alsof zij zijn geborduurd op groen fluwelig
mos?
kostelijke: rijk versierde; haast: spoedig
nimmermeer: nooit; het fris: de frisheid; scheemrige priëlen: beschaduwde open plekken in
het bos
welk', als...niet: die gij, ook als gij hen talloze malen bekijkt, nooit in dezelfde vorm zult zien
Want waar gij op kijkt of: want ge kunt nergens kijken of
blaên: bladeren; verschiet: brengt in beweging; loten: takken
toeft: wacht
bejaarde: oude; opgeschoten: hoge
nauw: nauwelijks
En, volgens...geslacht: en om, volgens de geboden van onze oude koning, voor 't aangezicht
der goden en als het ware in hun tegenwoordigheid zodat zij daarvan kennis kunnen nemen,
een duurzame vrede en een waarachtige vriendschap te sluiten binnen de heersende dynastie,
zoals ook het volk dat wil
met uw dracht: met wat u draagt
puur: rein
hamer: als symbool van gewijd gezag bij de Germaanse plechtigheden
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495

500

gij met de zoete meed', gij met het vurenhout.494
De goedige Godin des vuurs heeft geen behagen495
in 't reutlen van het bloed der dieren neêrgeslagen496
door het moorddadig woên van scherpe bijl of knijf.497
Het stenen moedeloos in scheên van ziel en lijf,498
en kan in haar gemoed geen heuglijkheid ontsteken,499
maar z' is van aard als liefd', waarbij zij wordt geleken,500
die alles wat er is in goedheid overtreft.
Om 't altaar dan uw keer doet en haar lof opheft.502
REI VAN NONNEN,

Zegemond, Penta, Rycheldin, Baeto, Catmeer, Hes, Rei van Joffrouwen

REI VAN NONNEN

O edelste Godin, geboren alzo ras503
als van dit groot heelal de schets ontworpen was,504
505 nodig is het dat in schoonheid wijk'
alles voor uw schoonheid zuiverlijk.506
Niets zo klaar, niets zo braaf, niets zo streng, niets zo fier,507
niets zo blij, niets zo mild, niets zo lief als uw vier508
naar het uitert zijn kracht.509
510 Dies zingt uw hogen lof het Duits geslacht.510
O grootste vijandin der dood, gij schut alleen511
haar tocht bij wintertijd en laat ons niet vertreên512
door 't geweld van sneeuw en hagel koud,
die zij, met een noordsen moed, uitspouwt514
515 over duin, over del, over veld, over vlak,515

494
495
496
497
498
499
500
502
503
504
506
507
508
509
510
511
512
514
515

meed': honingdrank
goedige: zachtaardige
reutlen: rochelen
knijf: mes
stenen moedeloos: wanhopig kreunen; in scheên: bij het scheiden
heuglijkheid ontsteken: vreugde verwekken
waarbij zij wordt geleken: waarmee zij wordt vergeleken
keer: rondgang; en haar lof opheft: en hef een lofzang voor haar aan
alzo ras: zodra
de schets: het ontwerp
zuiverlijk: rein
braaf: edel; streng: krachtig
vier: vuur
naar het uitert zijn kracht: naar gelang het zijn kracht openbaart
Dies: daarom; geslacht: volk
schut: houdt tegen; alleen: alleen al
tocht: de veldtocht van de dood; vertreên: onder de voet lopen
noordsen moed: woeste gezindheid; uitspouwt: uitspuwt
del: laagte; vlak: vlakte
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over bos, over broek, over den, over dak,516
over zee, over zand,
en jaagt een bleekheid aan 't bestorven land.518
Thans neemt gij d' overhand, en doet ontspringen uit519
520 hun diepen doffen slaap, de bomen en het kruid.520
Lover ende gras weêr winnen 't veld.521
En de trotse Rijn van moede zwelt522
door het peeklen der sneeuw op de bergen vergaard,523
door het smelten van 't ijs, dat hem schorste zijn vaart,524
525 des hij stort ongetoomd525
en schuurt de stranden uit waarheen hij stroomt.
Door 't speelziek windeke, Wekleven bijgenaamd,527
dat uit het westen dan met lauwe blaasjes aêmt,528
minnevuren gij alomme stookt529
530 en de rauwste harten murruw kookt.530
Des de tierende wolf over zo zoete pijn531
zet het woud overeind, en de leeuw de woestijn,532
en de walvis de zee,
en al het klein gediert dat vollegt mee.
535 Dan bloeit en zich verheugt al waar een geest in speelt:535
elks bloeisel volgt het zaad, dat zijns gelijk dan teelt.536
U, Godinne, komt de dank hier af,537
zonder u de wereld waar' een graf.
Wat zou 't zijn met den staat van het menselijk gild,539
540 zo gij daar, o Godin, niet uw hand aan en hild?540

516
518
519
520
521
522
523
524
525
527
528
529
530
531
532
535
536
537
539
540

broek: moeras; den: kuil
en jaagt...land: en brengt het verstijfde land een vale doodskleur toe
Thans: weldra
doffen: verdoofde
winnen: verkrijgen
van moede: van fierheid
peeklen: smelten
schorste: stremde; vaart: snelheid
des: daarom; stort: stroomt; ongetoomd: onbedwongen
speelziek: dartel; Wekleven: levenwekker
lauwe blaasjes: zachte zuchtjes; aêmt: ademt
stookt: aanwakkert
rauwste: ruwste; murruw kookt: week maakt
Des: daarom; tierende: huilende
zet...overeind: brengt in beroering
al waar een geest in speelt: al wat leeft
elks bloeisel: op de bloei van elke plant; teelt: voortbrengt
af: voor
Wat: hoe; het menselijk gild: het mensdom
zo gij...hild?: indien gij, o godin, daar niet met aandacht voor zorgde?
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Och, 't verging alzo knap541
door flauwt van min en kracht van vijandschap.
Wie doch, Godinne groot, zoud' opwaarts ogen slaan,543
had gij niet 's hemels pel vernaaid met gouden draên,544
545 dat zij, met zo menig beeld bemaald,545
als een voettappeet der Goden praalt?546
Och, de zon en de maan stonden zonder gezicht,547
zonder glans, zonder gloor, zonder lust, zonder licht,548
waar 't dat gij 't niet en deed,549
550 en al de starren in de rouw gekleed.550
ZEGEMOND

555

560

541
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

O zalige Godin, die niet in open lampen551
wilt hebben, op genaad' van regen, wind, en dampen,552
bewaard het eeuwig vuur, naar andre volken zeên,553
maar het onlesbaar houdt in deze keizelsteen554
van 't overoud altaar, wilt jonstelijk ontsluiten555
de korst, die 't licht verschuilt en laat de vonken spruiten.556
Lof Gij, Godin. Het vuur vat in de droge blaên.557
Reikt nu het zuiver zout en vuren sporten aan558
om de kruipende vlam tot blaakren op te stoken.559
Daar is geglommen kool. Reikt wierook om te smoken.560
O zalige Godin, wij blaakren tot Uw eer,561
wij roken tot Uw lof, sla goedertieren neer562

Och, 't verging...vijandschap: ach, het zou zeer vlug te gronde gaan door gebrek aan liefde
en kracht van vijandschap
zoud' opwaarts ogen slaan: zou de ogen ten hemel richten
pel: dekkleed; vernaaid: bestikt
dat zij: zodat het; bemaald: beschilderd
praalt: pronkt
stonden zonder gezicht: zouden verdoft staan
gloor: luister; lust: vreugde
waar 't...deed: als het niet zo was dat gij hen die gaf
in de rouw gekleed: droevig verduisterd
zalige: hemelse
op genaad' van: overgeleverd aan de willekeur van; dampen: nevels
naar andre volken zeên: overeenkomstig de gewoonten van andere volken
onlesbaar houdt: onblusbaar bewaart; keizelsteen: keisteen
overoud: oeroud; jonstelijk: genadig
korst: omhulsel; spruiten: uitschieten
lof Gij: u zij lof
vuren sporten: takken van vurenhout
blaakren: opvlammen
geglommen kool: aangegloeide kool; smoken: roken
blaakren: branden
goedertieren: welwillend
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565

570

de stralen van Uw oog, 't welk alles kan doordringen
en voeren zijne kracht tot in het diepst der dingen.
Sla neer, sla neer Uw oog op 't koninklijk geslacht,
en met Uw gloed vermurwt van wederzijd 't gedacht.566
En hecht tezamen 't hart van onze koninginne,567
door vaste vriendschap, met het harte der vorstinne.568
Dat d' eendracht van het hof tot 's volleks heil gedij'.569
Mevrouwen, u geliev' te komen naderbij570
en looft elkandre trouw te gener tijd te breken.571
PENTA

Maar gij, papinne, moest den vloek des vuurs uitspreken,572
tot doemenis van die zal kwetsen het verbond.573
ZEGEMOND

575

580

Grootachtbre koningin, mijn naam is Zegemond.574
Ik bid, gebiedt mijn ambt niet dat het overtrede.575
De misdaad doemt zichzelf en brengt zijn vloeke mede.576
Die keert des Hemels jonst van de misdaders af577
en drijft hun heftig toe de vreze van de straf.
Maar wij zijn tussen God en mens gesteld in 't midden
om, als de misdaad vloekt, de penen af te bidden580
en 't sterfelijk geslacht te lichten hun ellend.581
PENTA

Nochtans, opdat alhier mijn ijver wordt bekend,582
zo zal ik vloeken zelf, als die mijn trouw wil gaêslaan.583

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
580
581
582
583

vermurwt: vertedert; van wederzijd 't gedacht: het gemoed van beide partijen
koninginne: nl. Penta
vorstinne: prinses, nl. Rycheldin
Dat d' eendracht...gedij': laat de eendracht aan het hof groeien tot heil van het volk.
Mevrouwen: nl. Penta en Rycheldin
en looft...breken: en belooft elkaar onverbrekelijke trouw
papinne: priesteres; moest: zou moeten
tot doemenis van: tot een oordeel over; kwetsen: schenden
Grootachtbre: hooggeachte; Zegemond attendeert Penta op de gewijde betekenis van haar
naam: mond die de gunst of bescherming van de goden afsmeekt of overdraagt
ik bid: ik verzoek u dringend; dat het overtrede: dat het buiten zijn bevoegdheid trede
vgl. Montaigne, Essais, II, 5; doemt: oordeelt; vloeke: vervloeking met het uitzicht op de straf
Die keert...straf: die onthoudt de misdadigers de goddelijke gunst en boezemt hun krachtig
de angst voor de straf in
om, als...bidden: om, als de misdaad Gods straf afroept, genade af te smeken
lichten: verlichten
ijver: vrome gezindheid
zo zal...gaêslaan: zal ik zelf de vervloeking uitspreken omdat ik mijn belofte in acht wil
nemen
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RYCHELDIN

Gelijk uw Majesteit mij voorgaat, zal ik na gaan.584
PENTA

585

Oprechte vriendschap zweer ik u van dezer uur,585
of, meen ik 't anders, sla mij 't hels en 't hemels vuur.586
ZEGEMOND

Tot deez' beloften, o Godinne, geef Uw zegen.
En doet gij, o vorstin, hier uw beloften tegen.
RYCHELDIN

590

Oprechte vriendschap zweer ik u van dezer uur,
of, meen ik 't anders, sla mij 't hels en 't hemels vuur.
ZEGEMOND

Tot deez' beloften ook, Godinne, geef Uw zegen.
BAETO

Al wat mijn vrouwe doet, grijpt plaats van mijnentwegen.592
ZEGEMOND

595

600

584
585
586
592
593
595
596
597
598

599
600
601
602

Opdat men dit verbond ten krachtigste volvoer',593
uw rechter duimen reikt, dat ik ze t'zamen snoer
om 't lauwe bloed daaruit van wederzij te prikken,595
't welk u gelieven zal elk 's anders in te slikken.596
Gij, o Godinne, Gij die hebt in Uw bestuur597
de werking van het uit- en van 't inwendig vuur,598
verduwt zo met Uw warmt' deez' droppelen van bloede,599
dat ieder dezer twee van 's anders bloed zich voede600
en elks gemengde bloed met jonst naar 's anders trekk',601
't welk haar tot zaligheid en 't land tot welvaart strekk'.602

na gaan: volgen
van dezer uur: van dit ogenblik af
meen ik...vuur: als ik het anders zou bedoelen, dan moge mij het hels en hemels vuur treffen
grijpt plaats van mijnentwegen: gebeurt ter wille van mij
vgl. Montaigne, Essais, II, 26; ten krachtigste volvoer': zo hecht mogelijk tot stand brenge
van wederzij: van beide partijen
elk 's anders: ieder van de ander
in Uw bestuur: in uw macht
het uit- en 't inwendig vuur: het uitwendig vuur is het gewone vuur, het symbool waarmee
de godin wordt aanbeden (vgl. r. 637); met het inwendig vuur wordt waarschijnlijk het
goddelijk pneuma (uiterst fijn verdeeld vuur) bedoeld dat volgens de opvattingen van de Stoa
de kosmos vulde, het leven vormde en in stand hield
verduwt zo: stuur zodanig
van: met
met jonst: met liefde; naar 's anders trekk': naar dat van de ander trekke
haar: hun; zaligheid: zegen; strekk': strekke

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

151

CATMEER

605

610

O heugelijkste dag die mij ooit kwam te voren!603
Mij dunkt ik uit het graf verrijs en word herboren
ten leven van nu aan. O gemalin, uw deugd605
mij, in deez' dorre schors, herscheppen doet een jeugd,606
bedauwd met vreugden, die de geest nauw kan verzwelgen.607
't Zal nu eens zijn een eind van steuren en van belgen.608
Mijn geest, die, alzo lang als vrouw en kindren streên,
zich gaf te rekken twee verscheiden wegen heen610
en deerlijk scheuren liet, om geen van beide delen611
te vallen af, gevoelt alree zijn breuken helen
mits uw vereniging, waardoor dat ik verwacht613
't geluk voortaan gevest te zien in mijn geslacht.614
PENTA

615

Sinds gij mij deze kroon, mijn heer, op 't hoofd deed voegen,615
voegd' ik mijn zinnen om in alles te genoegen616
mijn man en opperheer. Wat uwer harte smaakt,617
daar heeft mijn hart welhaast zijn wellust af gemaakt,618
en al mijn eerzucht is uw grootheid te believen.619
CATMEER

620

Mijn kindren, nimmermeer laat deze vriendschap klieven620
van enig misverstand. Maar dat vergolden zij621
door u dit harte van de koningin tot mij.
BAETO

Voor trouw van onzer zijd', heer vader, wilt niet vrezen.

603
605
606
607
608
610
611
613
614
615
616
617
618
619
620
621

die mij ooit kwam te voren: die zich ooit aan mij voordeed
deugd: goedheid
in deez' dorre schors: in dit uitgeteerde lijf
bedauwd: verkwikt; nauw: nauwelijks; verzwelgen: verdragen
't Zal...belgen: het zal nu eindelijk over zijn met het boos maken en boos worden
zich gaf...heen: naar twee verschillende kanten werd getrokken
en deerlijk scheuren liet: en jammerlijk in tweestrijd geraakte; delen: partijen
mits uw vereniging: door uw verbond
gevest: gevestigd
voegen: plaatsen
voegd' ik mijn zinnen: stelde ik mij erop in; genoegen: behagen
wat uwer harte smaakt: waarvan uw hart geniet
welhaast: al even snel; zijn wellust af gemaakt: zijn genoegen in geschept
uw grootheid: uw Hoogheid;
te believen: te behagen
klieven: te niet gaan
van enig misverstand: door de een of andere onenigheid; Maar dat...mij: maar laat het zo
zijn dat dit bewijs van liefde van de koningin jegens mij door u beloond moge worden
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RYCHELDIN

Heer vader, 't wit van onz' gemoên zal stadig wezen624
Uw en Haar Majesteit op 't nedrigst dienst te biên.625
Gelieve 't maar voor goed te duiden, zo misschien
iets, tegen onze zin, mocht onverhoeds gebeuren.

625

CATMEER

Die, zonder opzet, kwetst, die kwetst licht zonder steuren.628
ZEGEMOND

Mevrouwen, eer dat gij vertrekt van dezer steê,629
zo drinkt, uit enen kop, beid' van deez' zoete meê,630
die met haar krachten u de zinnen zal verluchten.631
Dit leer u, maatschappij te maken van genugten.632
Godin, opdat Uw brand van geen onheilig nat633
des regens last en lijd', zo stort ik hier dit bad634
van warmmakenden drank uit de gewijde flessen
op het gewijd altaar, om heiliglijk te lessen636
het heilig zichtbaar vuur. Blijft jonstig en betracht637
altijd de welstand van het heersende geslacht.638
Gij, koninklijk gezin, versuft door 't angstig duchten,639
kleedt uw gemoên in vreugd en doet de zorgen vluchten.

630

635

640

REI VAN JOFFROUWEN

Waar zijt gij vorsten, die alleenlijk om te woeden641
met bloedvergieten, staag uw nimmerzatte zwaard642
voert in der vuiste, daar 't643
gegeven is tot dwang der muitige gemoeden?

624
625
628
629
630
631
632
633
634
636
637
638
639
641
642
643

wit: doel; gemoên: gedachten; stadig: voortdurend
op 't nedrigst dienst te biên: onze nederige dienst aan te bieden
zonder steuren: zonder aanstoot te geven; vgl. Seneca, Hercules Oetaeus, 886
steê: plaats
kop: beker; meê: honingdrank
zinnen: gedachten; verluchten: ontspannen
Dit leer...genugten: dit moge u leren uw genoegens samen te delen
brand: brandoffer; van: door
lijd': ondervinde
om heiliglijk te lessen: om volgens de gewijde voorschriften te blussen
jonstig: goedgunstig; betracht: houd in het oog
welstand: voorspoed
versuft: verslagen; duchten: vrezen
alleenlijk: louter en alleen
staag: voortdurend; nimmerzatte: nooit verzadigde
daar 't...gemoeden: terwijl het u toch is gegeven om de oproerige gemoederen te bedwingen
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645 Leert, helden, eens, leert eens en prent u in te stropen645
het ijzer gebruineerd om generhande ding
als, daar men met een kling,
door hoge parsing, vreê genoodzaakt is te kopen.
De vreê, de vreê, de vreed' is, vorsten, u bevolen649
650 te waren ongeschend voor 't sterfelijke zaad.650
Wie vreê te buiten gaat,651
tenzij om vredes wil, zet buiten 't spoor zijn zolen.
Of 't, tot onwaardigheid der hoogwaardige wetten,653
al schoon gebeurt dat een met onrecht andren deer,
655 nog is het niet zozeer
uw ambt op 't billijk recht, als wel op vreê te letten.
't Is kleine last het recht te kreuken of te vlijen,657
als 't het beloop der tijd, tot vredes steun, begeert.
Maar wordt de vreê bezeerd,659
660 de wijze wetten zijn wel haast in bitter lijen.
Want, onder 't krijgsgedruis waar 't scherpe schichten hagelt,661
de woestmakende trom, d' aanschennende trompet662
en horen naar geen wet,663
met ijz'ren punten wordt de mond des rechts vernageld.664

645

649
650
651
653

657
659
661
662
663
664

Leert, helden...kopen: leert eindelijk helden, leert eindelijk, en laat dat diep tot u doordringen,
het gepolijste staal om niets anders te ontbloten dan wanneer het als gevolg van grote nood
noodzakelijk is met het zwaard de vrede te bewerkstelligen
bevolen: toevertrouwd
te waren...zaad: ongerept te handhaven voor het menselijk geslacht
Wie vreê...zolen: wie afstand doet van de vrede, tenzij omwille van de vrede, verlaat de juiste
weg
Of, tot...letten: hoewel het, met schending van de heilige wetten, wel voorkomt dat de een
met onrecht de ander kwaad doet, dan nog is het niet zozeer uw taak de rechtvaardige
toepassing van het recht te behartigen als wel de vrede
't Is...begeert: 't is een geringe moeite het recht te plooien of te schikken als de
tijdsomstandigheden dat verlangen ter ondersteuning van de vrede
Maar wordt...lijen: maar als de vrede wordt geschonden, lopen de wijze wetten al snel grote
schade op
vgl. Montaigne, Essais, III, 1; schichten: pijlen
woestmakende: ophitsende; aanschennende: aanvurende
horen: luisteren
met ijz'ren...vernageld: met wapens worden de wetten uitgeschakeld
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665 Wie thans, stipt op zijn zaak, geen voordeel wilde ruimen665
van eer of van genot, waagt dan zijn hele staat,
naam, rijkdom, ziel en zaad,
als 't opgewekt geweer bekneld is van de duimen.
Helaas, en waagd' hij maar niets anders dan zijn eigen,669
670 en dat de landman arm het rietdak van zijn kot
niet af waar, eer men 't slot
van zijnen here met den brand begost te dreigen.
Als oversten verwaand de heil'ge vreed' onteren,673
eer dat de nooddwang opkomt, wat ontgeldt er dan,
675 helaas, al menig man
dien 't scheel niet aan en gaat, de schuld van wenig heren!

665

669

673

Wie thans...duimen: degene die kort geleden, nauwgezet in zijn zaken, geen voordeel wilde
prijsgeven van aanzien of van opbrengst, stelt dan, als het te voorschijn gehaalde wapen
eenmaal ter hand is genomen, zijn hele positie, faam, rijkdom, ziel en nageslacht in de
waagschaal
Helaas, en...dreigen: stelde hij, helaas, maar niets anders dan zijn eigen zaken in de
waagschaal en niet dat de arme boer het rieten dak van zijn armzalig boerderijtje al kwijt
zou zijn voor men het kasteel van zijn heer met vuur zou beginnen te bedreigen
Als oversten...heren!: als overmoedige machthebbers de heilzame vrede al schenden voor
dat de dwingende noodzaak zich voordoet, hoezeer moet dan, helaas, menig man die niets
met het geschil te maken heeft, wel niet boeten voor de tekortkomingen van een paar heren!
Vgl. Horatius, Epistulae, I, 2, 14; Geeraerdt van Velsen, 335-336
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Derde bedrijf
BAETO,

Burgerhart, Luidewijk, Rycheldin

BAETO

Men ga 't gevangen wild de koningin vereren.677
Vergist de zon zich niet, zo was 't hoog tijd te keren.678
BURGERHART

Hij nijgt naar 's aardrijks kim geheellijk het aanschijn.679
LUIDEWIJK

680

Veel later diend' het niet.680
RYCHELDIN

Mijn heer die zal daar zijn.
En hoor ik geen geluid en 't blaffen van de honden?
Welkom, mijn heer.
BAETO

En gij, mevrouwe, welgevonden.682
RYCHELDIN

685

Is 't niet te lang getoefd? De zevenst' uur, gezet683
om ons te vinden op het koninklijk banket,684
is al voorbij.685
BAETO

'k Geloof 't. Maar die de jacht beminnen,
zij stellen in het veld te werrek hunne zinnen686
met zulk een ijver en zo onvermoeibr' een vlijt,
dat hun de tijd ontbreekt om letten op den tijd.
Vergeeft deez' misdaad aan de hete lust van 't jagen.689

677
678
679
680
682
683
684
685
686
689

ga: zal; vereren: schenken
zo was 't: dan is het; te keren: terug te gaan
nijgt: buigt; 's aardrijks kim: de horizon; aanschijn: aangezicht
veel later diend' het niet: het had niet veel later moeten zijn
welgevonden: ik zie dat het u goed gaat
getoefd: gedraald; de zevenst' uur: het tijdstip van zeven uur; gezet: bepaald
vinden: bevinden
'k Geloof 't: dat denk ik ook
te werrek stellen: bezighouden; zinnen: zintuigen
misdaad: vergrijp; hete lust: hartstocht
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RYCHELDIN

690

De koningin is 't, die ik duchte te mishagen,690
die ernstig dat men op het uur past', had begeerd.691
BAETO

Wij hebben met de vangst Haar' Majesteit vereerd.
RYCHELDIN

695

Zij mij met dit toppet en ingekaste stenen,693
U met dien hoed en pluim, teneind dat wij verschenen694
met deez' schenkaadjen, haar ter eren, op het feest.695
BAETO

Voorwaar, mijn gift is deez' zeer ongelijk geweest.696
Dit goud is hier te land zo konstig niet gedreven.697
RYCHELDIN

De sluier aan 't toppet is ook uitheems geweven.698
BAETO

Dit zal t' erkennen staan altoos met daad en dank.699
RYCHELDIN

700

't Is over tijd te gaan. Doch van den frissen drank700
gelief mijn here, tot verkwikking, eerst te proeven.
BAETO,

Rycheldin, Luidewijk, Burgerhart, Ot

OT

Genadigst' heer, mevrouw verveelt het lang vertoeven,702
en schikt mij herwaarts om te porren uw vertrek.703
BAETO

Men drinkt eens, jonker, meer is aan ons geen gebrek.704

690
691
693
694
695
696
697
698
699
700
702
703
704

duchte: vrees
ernstig: nadrukkelijk; dat men op het uur past': dat men om de tijd zou denken; begeerd:
verlangd
toppet: hoofdtooi; en ingekaste stenen: met ingezette edelstenen
hoed en pluim: bepluimde helm; verschenen: ons zouden vertonen
schenkaadjen: geschenken
deez': aan deze
konstig: bekwaam; gedreven: bewerkt
uitheems: bijzonder
Dit zal t' erkennen staan: hiervoor moet men erkentelijk zijn
over tijd: meer dan tijd
mevrouw: de koningin; verveelt: verdriet; vertoeven: dralen
schikt: zij zendt; herwaarts: hierheen; porren: bespoedigen
Men drinkt...gebrek: wij drinken even iets jonker, dat is alles
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OT

705

Totdat mijn' heren gaan, zal ik mij hier onthouwen.705
BAETO

Neef Luidewijk, geluk!706
RYCHELDIN

Zijt bij der hand jonkvrouwen.
LUIDEWIJK

Ik dank mijn heer op 't hoogst.707
RYCHELDIN

Ach, brand in mijn perruik!
BURGERHART

Wa..., water joffren.
BAETO

Hoe?708
LUIDEWIJK

Ras, les 't maar met de kruik.
BAETO

Staat af.709
RYCHELDIN

Ai mij!
BURGERHART

Zij sterft.
BAETO

710

715

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
716

Houdt. Niemand en besmette
zich met d' heilloze schuld eens anders, en verzette710
zich tegen 's Hemels wil. Dewijl Die kondigt af711
haar zware zond', laat Hem geworden met de straf.712
Van boven komt de plaag. Der Goden recht te storen,713
waar alle moeiten en nog Hun genâ verloren.714
O, al te blind verstand! Waar heb ik op vertrouwd?
O, loogrijk mensenhart, wat zijt gij loos gebouwd,716
zal ik mij hier onthouwen: blijf ik hier wachten
geluk: op je geluk!
op 't hoogst: ten zeerste; brand in mijn perruik!: mijn haar brandt!
Hoe?: wat gebeurt er?; Ras: vlug; les 't: doof het
Staat af: houdt op; vgl. Lipsius, De constantia, II, 10; Houdt: houdt op
heilloze: gruwelijke
Dewijl: daar; kondigt af: bekend maakt
Hem: de hemel; geworden: begaan
plaag: straf; recht: gerechtigheid; storen: onderbreken
waar alle...verloren: zou volstrekt tevergeefs zijn en bovendien hun gunst doen verliezen
loogrijk: bedrieglijk; loos: onbetrouwbaar
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720

725

730

vol achterwinklen en verborgene vertrekken,717
om uw ontoonbre kwâ gezindheên te bedekken!718
De lieve Rycheldin, geweest lief, ook niet - geen719
liefd' droeg ik haar ooit toe, maar zulk een die zij scheen heeft nu op vroomheids proef bestaan zo vele jaren721
en geen genegentheên in hare borst en waren722
mij, waand' ik, onbekend. Nu komt des Hemels slag,723
beschuldigt en verdoemt, en wreekt op enen dag.724
Acht echter nu geen trouw zo trouw in man of vrouwe,725
dat, zonder ommezien, uw hart daar op betrouwe.726
Onwetend handhaafd' ik een goddeloos bestaan.727
Indien zij zonder klad door 't leven waar' gegaan728
en haar gedachten nooit de valsheid lief en hadden,729
zij zou haar dood niet met meinedigheid bekladden.730
BURGERHART

De geest is henen.731
LUIDEWIJK

Ach, 't is met haar al gedaan!
BURGERHART

Daar brandt de vederbos en niemand steekt hem aan!
LUIDEWIJK

Wat wonderheên zijn deez'?733
BURGERHART

735

717
718
719
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
733
734
735

O Goden, wilt de zielen
van 't koninklijk geslacht niet t' enemaal vernielen.734
Hier houd' de wrake stal.735

achterwinklen: schuilhoeken; vertrekken: plaatsen
kwâ gezindheên: slechte neigingen; bedekken: verbergen
ook niet: ook dat niet; geen liefd... scheen: ik koesterde geen liefde voor haar persoon, maar
voor iemand die in mijn verbeelding bestond
op vroomheids proef: met het bewijs van haar oprechtheid; bestaan: stand gehouden
genegentheên: neigingen
waand' ik: zo dacht ik
verdoemt: veroordeelt
acht: oordeelt; echter: voortaan
zonder ommezien: onvoorwaardelijk
handhaafd': beschermde; bestaan: leven
klad: smet
valsheid: trouweloosheid
bekladden: bezoedelen
de geest is henen: zij is gestorven.
Wat wonderheên zijn deez'?: wat zijn dit voor wonderlijke gebeurtenissen?
t' enemaal: ineens; vernielen: vernietigen
Hier houd' de wrake stal: Laat de wraak hier ophouden; drievoude punt des fellen bliksems:
driepuntige bliksem. Jupiter werd o.a. afgebeeld met een drievoudig gepunte bliksem, die
hij, om hen te straffen, slingerde naar misdadigers die de wetten van de goden hadden
overtreden
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BAETO

740

745

750

755

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
749
751
753
755

Heeft de drievoude punt
des fellen bliksems het op mijn hoofd ook gemunt?
O Goôn, waar loog ik U, dat Gij mij dus komt dreigen?737
Is 't hart zo duister, dat ik niet zie in mijn eigen738
de schuld die 'r schuilen mag? Of heb ik mijn gedacht,739
in 't zweren van den eed, niet zuiverlijk gewacht740
voor argen inval, die de Goden mocht vergrammen?741
Indien ik schuld heb, komt nog, slaat mij, 's Hemels vlammen,742
mij en niet dezen hoed. Maar neen, ik zie niets mis743
in mijn geweten zelf, dat hier onscheldbaar is.744
Ik was nochtans gemeend. Verdelgt men zo de braven?745
'k Bevroê wat er af is. Ha, moorddadige gaven!746
Al wat der koningin was, momplend, nagezeid,747
heb ik gestadelijk met ijver wederleid,
zolang zij bitter viel. Nu dwingen mij haar jonsten,749
verhonigd met venijn op de Finlandse konsten,
het kwaadste te vermoên. Niet langer kan 't gemoed,751
dewijl 't het boost' gevoelt, zich 't beste maken vroed.
Weet, van zijn oorsprong af tot waar hij 't haar gaat dopen,753
de zon iets mijns gelijk in onspoed te belopen?
Of is de dag, sinds hij bezweven kwam de locht,755
ontzuiverd met een stuk dat hierbij halen mocht?

loog: bedroog; dus: op deze manier
in mijn eigen: in mijn eigen hart
schuilen: zich verbergen; mag: kan; gedacht: gemoed
zuiverlijk: rein; gewacht: behoed
argen inval: boze invallende gedachten; mocht: konden; vergrammen: vertoornen
nog: toch
mis: verkeerds
hier: op dit punt; onscheldbaar: onlaakbaar
gemeend: bedoeld; braven: rechtschapenen
'k Bevroê wat er af is: ik begrijp wat er aan de hand is
Al wat...viel: Alles wat er, fluisterend, gezegd werd ten nadele van de koningin, heb ik al de
tijd dat zij zich vijandig betoonde, steeds heftig tegengesproken
Nu dwingen...vermoên: nu dwingen mij haar vriendschapsbetuigingen, uiterlijk zoet, maar
van binnen giftig, om van de Finse toverkunsten, het ergste te verwachten
Niet langer...vroed: terwijl het de meest verdorven zaken constateert, kan het hart zich niet
langer wijsmaken dat alles wel goed komt
Weet, van...belopen?: kan de zon, vanaf zijn opkomst tot waar hij ondergaat, iets, vergelijkbaar
met mijn rampen, aantreffen?
Of is...mocht?: of is het daglicht van het moment af dat het door de lucht kwam zweven ooit
bezoedeld door een schelmstuk dat hiermee kan worden vergeleken?
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760

765

770

775

757
758
759
761
762
764
765

771
772
773
774
775
776
777
778

Daar leit, daar leit verdelgd door des beveinsden haats lagen,757
zij die aan argelist nooit stem gaf in haar raadslagen.758
D' onnozele, d' oprechte, d' onbevlekte deugd759
leit daar geworpen neer in 't bloeiendst van haar jeugd
en ziet zich onverziens met hels bedrog verrassen,761
nu zij zou zien, tot steun des rijks, de vrucht opwassen762
uit hare borsten, die zijn lijftocht onlangs zoop.
O blinde zorgen! O kwâgissingmakend' hoop!764
Had gij 't hier naar gemaakt, dat u niet wordt gegeven,765
o klare spiegel van getrouwheid, te beleven
dat ons gemene weeld', uw zoontjen, over wien
zozeer hangt 's volleks hart, met deugd en daad, verdien'
deez' overgeven goê genegenheid der Catten,
waarmee z' hem, als een kind van de gemeent', omvatten?
Wat meer is - ai mij, o verfoeide snoodheid van 't771
rampzalig luk, 't welk met den afgrond samenspant772
en dient hem schoner dan hij wenst, en feller krenken773
komt, als de toveres heeft weten te bedenken,774
wien ras eindende pijn voldeed - mij wordt het graf,775
mij wordt de dood benijd, mij spaart men voor de straf,776
opdat zij ommespring' met mij van lieverlede,777
opdat ik de heilloze konsten bijstand dede,778

door des beveinsden haats lagen: door de streken van de door veinzerij bedekte haat
argelist: boze toeleg; stem gaf: invloed toestond; raadslagen: overwegingen
onnozele: onschuldige; oprechte: rechtschapene; onbevlekte: reine
onverziens: onverwachts; met: door; verrassen: overvallen
nu zij...zoop: juist nu zij het kind, dat zich nog maar kort geleden laafde aan haar borst, zou
zien opgroeien tot een steunpilaar van het rijk
blinde: niet vooruitziende; kwâgissingmakend' hoop: verwachtingen die nergens op berusten
Had gij...omvatten?: had gij, o heldere spiegel van huwelijkstrouw, het er naar gemaakt dat
het u niet gegeven zou zijn te beleven hoe ons beider vreugdevolle bezit, uw zoontje, zo
geliefd bij het volk, met zijn deugden en daden de toegewijdheid der Catten, waarmee zij
hem, als het kind van het volk, omgeven, waardig zal tonen?
snoodheid: boosaardigheid
luk: lot; afgrond: hel; samenspant: samenwerkt
schoner: volkomener; feller: kwaadaardiger; krenken: schenden
weten te bedenken: kunnen voorzien
wien...voldeed: die tevreden was met; ras eindende: vlugdodende
benijd: misgund
ommespring': kan handelen; van lieverlede: geleidelijk
heilloze konsten: gruwelijke tovenarij; bijstand dede: in de hand zou werken
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780

785

790

795

800

779

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
794
795
796
797
798
800

opdat ik ontrouw werd door trouws te groot een min779
in spijt mijns harten wreed en schellems tegens zin,
en in den dood verliet de deugdzaamheid verheven,
voor wie ik vaardig staan moest om te laten 't leven.
Is dit, fortuin, het spel waar gij uw lust mee boet?783
De bitste bitterheid is die u 't zoetste zoet?784
O mijn verloren troost, ten reukelozen wangen785
spoog ik scheldwoorden uit en lasterde de gangen786
van uw gemoed, dat nooit een scheven weg insloeg.787
Schuld ken ik veel te laat, schuld gaf ik veel te vroeg.788
Thans willen wagen van deez' grouwel alle talen.789
En waar men 's ramps gedenkt, daar zal men mij ophalen790
als medestander in d' oorzaken van uw smart,791
gelijk een zuipbloed, wien nooit jammer roerde 't hart.792
Wat zal ik zeggen: Goôn, aanschouwt dit uit den hogen?
Of, keert Uw aanschijn af en sluit al 's hemels ogen794
voor 't derelijk toneel van 't weergaloze leid,795
en schendt Uw lichten niet aan deez' afgrijslijkheid?796
Maar gij, mijn lief, indien de ziel, des lijfs ontslegen,797
wat wezens heeft van ons en zij zich mag belegen798
om nederwaarts te zien en acht slaan op hetgeen
dat van het aards geslacht met ijver wordt gebeên,800

opdat...leven: opdat ik, wreed tegen beter weten in en gemeen tegen wil en dank, ontrouw
zou worden (aan de nagedachtenis van Rycheldin) doordat ik te zeer hechtte aan trouw
(tegenover Penta) en opdat ik de volmaakte deugdzaamheid (nl. Rycheldin) bij haar dood in
de steek zou laten, terwijl ik gereed had moeten staan om mijn leven voor haar te geven
boet: bevredigt
bitste: scherpste
troost: lief; ten reukelozen wangen: uit mijn onbedachtzame mond
lasterde: sprak schande van; de gangen van uw gemoed: de wegen van uw hart
scheven: verkeerde
ken: beken
Thans: weldra; willen wagen: zullen gewagen; deez' grouwel: deze gruwelijke gebeurtenis
En waar...ophalen: en waar men zich de noodlottige gebeurtenis herinnert, daar zal men mij
noemen
medestander: medeplichtige
gelijk een...hart: als een bloeddorstige, wiens hart nooit door ellende werd bewogen
keert Uw aanschijn af: wendt uw aangezicht af
derelijk: deerniswekkend; weergaloze leid: ongeëvenaarde verdriet
schendt: bezoedelt; lichten: ogen
des lijfs ontslegen: verlost van het lichaam
wat wezens heeft van ons: zich om ons bekommert; zich mag belegen: zich er toe kan zetten
van: door; met ijver: vurig; gebeên: gesmeekt
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u bid, u bid ik, gij wilt mij de schuld vergeven
van 't godloos kwaad, door mijn godvruchtigheid bedreven;802
ik zag voor 's Hemels straf des hels verwoedheid aan.803
Zo wonderteken liegt, waar zullen wij op staan?804
LUIDEWIJK

805

Mijn here, waar is uw manhaftigheid gebleven?805
De zinneloze rouw dus, dus veel, toe te geven,806
waarmee men niets en wint, is immers geen bescheid.
BAETO

Rouw zonder eind wordt van de tijd mij opgeleid.808
BURGERHART

De tijd, in groot gevaar, eist zorge van de vromen.809
BAETO

810

Hij zorg' die hoopt of vreest, dat ben ik overkomen.810
LUIDEWIJK

In nood is uw persoon.811
BURGERHART

Gewislijk is z' er in.
BAETO

Daar mag 't niet kwader mee, die stierf met Rycheldin.812
LUIDEWIJK

Die is, mijn here, nog voor een goed deel in 't leven.
BAETO

Helaas, daar leit het lijk en heeft den geest gegeven.
LUIDEWIJK

815

Zij leeft in uwen zoon, haar enig overschot.815
BAETO

Ach al te jonge wees, een monber strekk' u God.816

802
803
804
805
806
808
809
810
811
812
815
816

godloos: gruwelijke
verwoedheid: tomeloze razernij
zo: wanneer; liegt: bedrieglijk is; zullen: kunnen; op staan: op vertrouwen
manhaftigheid: dapperheid
De zinneloze...bescheid: om zozeer toe te geven aan de waanzinnige smart zonder dat men
er iets mee wint, is immers niet verstandig
van: door
de tijd: het heden; zorge: beleid; vromen: rechtschapenen
Hij zorg': hij moge waakzaam zijn; dat ben ik overkomen: dat stadium ben ik voorbij
In nood: in gevaar; Gewislijk is z' er in: dat is hij stellig
Daar mag 't niet kwader mee: daarmee kan het niet slechter staan
haar enig overschot: het enige dat nog van haar over is
een monber strekk' u God: moge God u tot een voogd zijn

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

163

BURGERHART

God wil, en 't is uw plicht, dat gij hem, heer, verdadigt.817
BAETO

De toveres zal met twee zielen zijn verzadigd.
BURGERHART

De wrede bloeddorst wordt door 't zuipen niet geslist.819
LUIDEWIJK

820

't Geweld zal uiten 'tgeen tekortkwam aan de list.820
BAETO

O Goden, zou z' er meer gemeend zijn te verdelgen?821
BURGERHART

Al wat zich dezes heeft te klagen of te belgen.822
LUIDEWIJK

Een hart dat tocht naar 't rijk heeft onlijdzame jacht.823
BAETO

Wie woelt er om?824
BURGERHART

Doorgaans de naast' die 't niet verwacht.
BAETO

825

Zij die de krone draagt en hoeft ze niet te werven.825
LUIDEWIJK

De staatzucht strekt zich uit tot d' allerachterst' erven.826
BAETO

Om wettig oir te zien zij niet veel hoops en zag.827
BURGERHART

Wie heerst, die hoopt en doet om oir meer dan hij mag.828

817
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

verdadigt: verdedigt
geslist: gelest
't Geweld...list: de koningin zal ten uitvoer brengen waarin haar list tekortschoot
zou z'...gemeend zijn: zou zij de bedoeling hebben
Al wat...belgen: allen die zich hierover kunnen beklagen of boos worden
Een hart...jacht: een hart dat hartstochtelijk verlangt naar de macht heeft een onbedwingbare
haast
Wie woelt er om?: wie streeft er energiek naar?; Doorgaans de naast' die 't niet verwacht:
altijd het familielid die het (rijk) niet te wachten staat
werven: trachten te verkrijgen
De staatzucht...erven: de heerszucht houdt zelfs de belangen van de verste nakomelingen in
het oog
Om wettig...zag: zij had niet veel hoop op een wettig erfgenaam
om oir: ter wille van de erfgenamen; meer dan hij mag: meer dan hem is toegestaan
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Het onderwindt de mans, de stilte past de vrouwen.829

829

Het onderwindt...vrouwen: het doortastend ondernemen voegt de mannen, de rust de vrouwen
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LUIDEWIJK

830

't Is een moeiziek geslacht, dat kwalijk rust kan houwen.830
BURGERHART

Ontdekte schelmerij zoekt heil aan stout bestaan.831
LUIDEWIJK

Laat u gezeggen, heer, en schiet het harnas aan,832
en wapen uw gezin, eer dat zij ons verrassen.833
BAETO

Ik volg u. Ieder schikk' op zijn geweer te passen.834
LUIDEWIJK

835

Fluks, wapent mannen, fluks, eer dat de vijand kom'.835
BURGERHART

'k Ga zetten schildwacht uit en sluiten 't hof rondom.836
LUIDEWIJK

Ik onderzoeken of ook enig' andre lagen837
hierbinnen schuilen nog.838
OT

En ik dit overdragen.
PENTA

840

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
843
844

Balsturige geluk, wat batser tegenspoed!839
Wat ramp weerspannig is dit, die zo spijtig doet840
mijn konsten hoon op hoon? 't Uur is alreeds verlopen841
en niemand is nog hier. Hoe duur zal ik bekopen
den aanslag, bijaldien zij t' ontijd is ontdekt!843
Misschien is 't dat alreeds mijn vijand herwaarts trekt,844

't Is...houwen: zij is een bemoeizuchtige vrouw die moeilijk haar gemak kan houden
Ontdekte schelmerij...bestaan: verdorvenheid die is ontmaskerd, zoekt uitkomst door iets
vermetels te ondernemen
gezeggen: overreden
gezin: dienaren
Ieder schikk'...passen: laat iedereen ervoor zorgen dat zijn wapens in orde zijn
kom': kan komen
sluiten: afsluiten; rondom: aan alle kanten
lagen: bedekte aanslagen
schuilen: verborgen zijn; En ik dit overdragen: en ik ga wat hier gebeurt overbrieven
Balsturige geluk: wispelturige fortuin; batser: harde
weerspannig: tegenwerkend; die zo...hoon: die zo smadelijk de spot drijft met mijn toverkunst;
't Uur is alreeds verlopen: het afgesproken tijdstip is al voorbij
bijaldien: indien; t' ontijd: te vroeg
herwaarts: hierheen
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845

om, eer ik 's konings oor gewin, mij t' overstelpen.845
Kan alle d' afgrond met zijn boosheid bet niet helpen?846
Of raas ik?847
PENTA,

Ot

PENTA

Jonker Ot. Hier. Herwaarts. Wat voor mie?
OT

Van batser ongeval, mevrouw, en hoort men nie.848
PENTA

Wat zegt gij?
OT

850

Zij is dood. Hij kwam zo laat van 't jagen,
dat zij door kracht des vuurs ter neder was geslagen.
En ook de hoed ontstak, eer hij die had aanvaard.851
PENTA

Hoe leidt hij 't over nu?852
OT

Hij heeft geraden waar 't
hem herkomt, en, bevreesd of hem geweld mocht deren,
geboôn dat ieder denk' op overlast te weren.
PENTA

855

't Is nu geen suffens tijd. Let hier op. Ik zal gaan.855
OT

Om wat te doen, mevrouw?
PENTA

De koning randen aan856
met onvertsaagd gelaat, zodat hij niet bevroede857

845
846
847
848
851
852

855
856
857

eer ik 's konings oor gewin: voor de koning naar mij wil luisteren; overstelpen: overweldigen
alle d'afgrond: de hele hel; boosheid: kwaad; bet niet: niet beter
raas ik: raaskal ik?; mie: tijding
van batser ongeval: van een brutaler ramp; nie: nooit
ontstak: vloog in brand; aanvaard: aangeraakt
Hoe leidt hij 't over nu?: wat is hij nu van plan?; Hij heeft...weren: hij heeft geraden wie hem
dit heeft geleverd en, uit vrees dat hem geweld zal worden aangedaan, bevolen dat iedereen
erop bedacht moet zijn zich tegen vijandelijk geweld te verdedigen
suffens tijd: tijd om te dralen; let hier op: houd de zaak hier in de gaten
randen aan: aanspreken
onvertsaagd: onverschrokken; bevroede: zal inzien
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860

dat ik 's met u versta. Gij, in verbaasden moede858
schik dan te komen voorts met d' onverwachte maar.859
Stoffeert d' omstandigheên met uitspraak en gebaar860
op 't hatelijkst en vult des konings borst met vrezen.861
Fluks, aan een zijd'. Ik hoor gerucht. Daar zal hij wezen.862
PENTA,

Catmeer

PENTA

Wat traagheid of het zijn mag, here, die dus laat
de vorsten achterhoudt?864
CATMEER

865

't Bezorgen van 't sieraad
heeft zulk een ijver in, dat vaak de jonge vrouwen
haar tijd vergissen of haar uur niet wel onthouwen.
Doch 't is wel porrens nood en al te lang gebeid.867
PENTA

Ik heb er om geschikt en krijg ook geen bescheid.868
Daar komt mijn bode.
PENTA,

Catmeer, Ot

CATMEER

870

Wat verbaasdheid mag hem jagen?869
Hoe gaat het, jonker?870
OT

Ach, mij smart dat ik moet dragen
een tijding, here, zo droef voor uw Majesteit.

858
859
860
861
862
864

867
868
869
870

dat ik 's met u versta: dat ik hierover met u heb gesproken; in verbaasden moede: met een
ontsteld gemoed
schik dan...maar: moet er voor zorgen dan voor de dag te komen met de onverwachte tijding
Stoffeert...hatelijkst: smuk de feiten in woord en gebaar zo ongunstig mogelijk op
met vrezen: met vrees
Fluks, aan een zijd': snel, opzij
de vorsten achterhoudt: de prins en de prinses ophoudt; 't Bezorgen... onthouwen: de
verzorging van een feestelijke opsmuk vergt zoveel inspanning dat jonge vrouwen vaak de
tijd vergeten of het juiste tijdstip niet goed onthouden
Doch 't is wel porrens nood: maar het is wel nodig hen wat aan te sporen; gebeid: gewacht
Ik heb er om geschikt: ik heb iemand naar hen toegestuurd; bescheid: antwoord
Wat verbaasdheid mag hem jagen: welke schrik kan hem zo opjagen?
mij smart: het doet mij leed; dragen: brengen
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CATMEER

Wat is er?
OT

Wonder, ongehoorde schriklijkheid.872
O ramp, dat mij de Goôn ten kwaden bode namen!873
CATMEER

Spreek uit. Twijflende vrees vreest alle kwaden t'zamen.874
PENTA

875

Wat is er dat u dus beteuterd houden mag?875
OT

880

885

890

872
873
874
875
877
879
881

885
888
889

't Geen ongelooflijk schijnt ik met deez' ogen zag.
't Geen ongelooflijk schijnt en waarlijk toch geschiedde,877
is 't nodig dat ik breng tot al te droef een miede.
Dan 't is zo 's Hemels wil, die lange wordt begekt,879
die lange wordt versmaad eer Hij 't zich annetrekt.
En, latend' haren loop vol uit de boosheid rennen,881
zodat de bozen tot de voorspoed heel gewennen,
om de verweenden bet te treffen met de smaak
der droefheid, spaart ten langen laatsten toe de wraak.
Zijn en des konings leed Deez' in het end gewroken885
en, met een wonderdaad het vonnis uitgesproken
heeft, over de meineed der dubbele vorstin.
Ik heb zien branden 't hoofd der loze Rycheldin888
en met de vlamme, die 't vervloekt bedrog verklaarde,889
haar lichaam staan omringd, totdat zij zeeg ter aarde.

Wonder, ongehoorde schriklijkheid: iets wonderlijks, een nog nooit gehoorde verschrikking
ten kwaden bode: als ongeluksbode
Twijflende: onzekere; alle kwaden t'zamen: alle rampen tegelijk; Twijflende...t'zamen: als
sententie vgl. Seneca, Agamemnon, 419-420
dus beteuterd: zo ontdaan; mag: kan
't Geen...miede: iets dat ongelooflijk schijnt, maar toch echt gebeurde, maakt het noodzakelijk
dat ik een bijzonder droeve tijding breng
vgl. Lipsius, De constantia, II, 13; Dan 't...annetrekt: maar zo is de wil van de Hemel, die
lang kan worden bespot en geminacht voor Hij zich gekrenkt voelt
En, latend'...wraak: en terwijl Hij (de Hemel) het kwaad tot het uiterste zijn gang laat gaan,
zodat de kwaadwillenden volledig aan hun voorspoed gewend raken, bewaart Hij, om de
overmoedigen des te meer de smaak van het leed te laten proeven, de wraak tot het allerlaatst
Zijn en...vorstin: de smaad Hem en de koning aangedaan heeft Hij tenslotte gewroken, en
met een wonderteken het vonnis geveld over de meineed van de dubbelhartige prinses
loze: doortrapte
verklaarde: aan het licht bracht
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CATMEER

O Goden, en mijn zoon wat zeit hij nu hier af?891
OT

Hij, even halssterk, wijt zijn oudren 's Hemels straf892
en rust zich, geeft hij voor, om overlast te weren.893
PENTA

895

900

Wie zich niet en ontziet zijn ouders zelfs t' onteren894
met opspraak van verraad, wil twijflen niet of hij
't ontzig van eer en deugd heel overkomen zij.
Wat hoefd' hij, rechts getroost, zich met geweld te stijven?897
En, vreest hij 't recht, zo zal 't bij geen verweren blijven.898
Waartoe gesukkeld dan tot hij beleger' 't hof,899
tot hij breng' op de been het schuim en lichtste stof900
van 't reukeloze volk, dat geen verlies van have,
bij oproer, vreest, en troon' met vrijigheid de slaven?902
Men loop' hem fluks op 't lijf en kerv' zijn opzet spoêg,903
en helpt de kroon uit vaar. Is 't maar nog tijds genoeg.
OT

905

Hoog tijd, voorwaar, hoog tijd.905
PENTA

Men redt met lanterfanten
geen oproer.

891
892
893
894

897
898
899
900
902
903
905

hier af: hier van
even halssterk: zeer halsstarrig; wijt: beticht; oudren: ouders
rust zich: rust zich toe; om overlast te weren: om zich te verweren tegen een vijandelijke
aanval
Wie zich...zij: wie zich niet geneert zelfs zijn ouders te onteren met de beschuldiging van
verraad, zal zich niet afvragen of hij het respect voor eer en deugd misschien helemaal
verloren heeft
Wat hoefd'...stijven: waarom moest hij, terwijl hij kan vertrouwen op het recht, met
wapengeweld zijn positie versterken?
En, vreest...blijven: maar als hij het recht vreest, zal het niet bij verdediging blijven
Waartoe: waarom; gesukkeld: getalmd
lichtste stof: geringste slag
en troon' met vrijigheid de slaven?: en tot hij de slaven zal verlokken door hen vrijheid voor
te spiegelen?
Men loop'...genoeg: laat men hem snel aanvallen, zijn voornemen met spoed verijdelen en
de kroon uit het gevaar redden. Als er tenminste nog tijd genoeg is
hoog tijd: het is de hoogste tijd; Men redt met lanterfanten geen oproer: met treuzelen brengt
men geen oproer tot bedaren
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OT

Daar dient in verzien.906
PENTA

Schaf raad.
CATMEER

Trauwanten,
fluks in uw vol geweer.
PENTA

Hun hopman draagt de zij907
van Baeto. Let er op.908
CATMEER

910

Ik, jonker, wil dat gij
den last op u neemt van hun heden te gebieden.909
Dit wil ik, gasten, hoort, gij ook mijn edellieden,910
dat jonker Ot vandaag hebb' over u bevel
en dat men dadelijk Baeto gevangen stell'.912
Dies wapen' al wat nut is wapenen te dragen913
en make zich op weg.
OT

915

Schie 's konings welbehagen.914
Ras, jongen, bij der hand mijn harnas, speer en helm.915
PENTA,

Ot

PENTA

Mejonker, hoor.
OT

Mevrouw.
PENTA

Mikt gij maar op den schelm,916
indien er valt gevecht. Zo niet, en hij zich geven
906
907
908
909
910
912
913
914
915
916

Daar dient in verzien: daar moet in worden voorzien; trauwanten, fluks in uw vol geweer:
soldaten, schiet vlug uw volledige wapenrusting aan
hopman: aanvoerder; draagt de zij: staat aan de kant van
Let er op: houdt er rekening mee
te gebieden: aan te voeren
gasten: mannen; hoort: luistert
stell': zal nemen
Dies wapen'...weg: laat daarom ieder die in staat is wapens te dragen zich bewapenen en op
weg begeven
Schie 's konings welbehagen: laat de wil van de koning geschieden
ras: vlug; jongen: schildknaap
Mikt gij...uit: zorg jij maar dat je de schurk uitschakelt als het tot strijd komt. Als dat niet het
geval is en hij zich zonder verzet gevangen wil laten nemen, doodt hem dan toch. Het gevaar
dwingt immers daartoe
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wil zonder weer gevaên, neem hem allijkwel 't leven.
De nood toch dwingt dat uit.
OT

Ik vat het.
PENTA

920

Ik weet raad919
om goed te maken bij mijn man 't onrechtbaar kwaad.
REI VAN JOFFROUWEN

Wat gedruis, wat drokheid woelt er door het slot?921
Ach, ach, wat is mij 't hart bezwaard!
Ach, wat loopt men met al zulk een ijver tot923
de wapens, die ras zijn aanvaard,
925 maar af te leggen als z' hebben smaak van 't bloed,
vallen niet even goed!
Wat voor dulheid, mannen, heeft uw borst gevat,927
die op doet zwellen uw gemoên?
Wat voor razerij bevangt uw harten, dat
930 gij onvoorzichtig slaat aan 't woên,
alsof van binnen de toveres u met
helgeesten had bezet?
Zou 't wel wezen dat de kwaâ verstandelheên933
uw harten hebben opgevuld?
935 Waardig zijt gij dan dat ik uw ramp beween,935
die schelmen wordt bij hunne schuld.936

919
921
923

927

933
935
936

Ik weet...kwaad: ik weet wel een middel om bij mijn man het kwaad dat rechtens niet is te
verdedigen, goed te praten.
drokheid: drukte
Ach, wat...goed!: ach, met welk een geestdrift grijpt men naar de wapens, die vlug ter hand
zijn genomen, maar, als zij de smaak van bloed hebben geproefd, niet zo gemakkelijk weer
af te leggen zijn!
Wat voor...bezet?: welke verdwazing die uw gemoed in beroering brengt, heeft bezit van u
genomen, mannen? Welke razernij overvalt uw hart, zodat gij zonder na te denken te keer
begint te gaan alsof de tovenares uw hart door demonen in bezit heeft laten nemen?
Zou 't...opgevuld?: zou het soms zijn dat de boze inblazingen uw hart geheel hebben gevuld?
ramp: ongeluk
schelmen: schurken; bij: door
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Of heeft de vader u zelf, door stiefmoêrs list,937
op eigen bloed gehist?938
D' eden hooggezworen voor de goê Godin,939
940 't banket zo koninklijk bereid,
't sieren van de zalen en van 't hofgezin,941
is 't alles hierop toegeleid?942
Bruikt men de Goden, de vreugd en vriendlijkheên943
tot schelmerijenkleên?944
945 O bedrog, gepronkt van praat en van gelaat,945
oneens van hart en van aanschijn,946
geen penseel kan malen af 't verholen kwaad947
en etter vuil van uw venijn.948
Onder de pijlen die 't gram geluk uitschiet,949
950 weet gij uw feller niet.950
Wij, door u, zijn op één ogenblik geveld951
in der ellenden diepste poel,
wij, die 't luk voldoende scheen dat had gesteld953
op heden in zijn eigen stoel,
955 om te genieten de vredevruchten tiîg,
steken in d' ergste krijg.

937
938
939
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
953

list: sluwheid
op eigen bloed gehist: tegen de eigen familie opgezet
hooggezworen: plechtig gezworen; voor: voor het aangezicht van
sieren: tooien; hofgezin: hofhouding
is 't alles hier op toegeleid: is dit allemaal hierop aangelegd?
vriendlijkheên: welwillendheid
tot schelmerijenkleên: tot dekmantel van schurkenstreken
gepronkt van praat en van gelaat: verborgen achter de schone schijn van woorden en gebaren
oneens van hart en van aanschijn: waarbij de gezindheid en het uiterlijk tegenstrijdig zijn
malen af: schilderen; verholen: verborgen
venijn: vergif
't gram geluk: de vertoornde fortuin
weet gij uw feller niet: kent gij uw meerdere in felheid niet
op één ogenblik: ineens; geveld: neergesmeten
wij, die...krijg: wij, die door de ons gunstig gezinde fortuin vandaag schenen te zijn geplaatst
op haar eigen zetel om de rijpe vruchten van de vrede te proeven, zijn in de greep van de
kwaadaardigste soort oorlog nl. de burgeroorlog
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Grote Goden, die het sterfelijk geslacht957
hebt onder dwang van Uwe roe,
om den mens te geven 't hoogst waar hij naar tracht,
960 hoe zijt Gij zo gereed daartoe?
En, om hem t' handhaven in zijn voorspoed breed,
zo bijster ongereed?

957

Grote Goden...ongereed?: Grote Goden die de mensheid in toom houdt met Uw roede,
waarom zijt Gij zo bereidwillig om de mens het hoogste te geven dat hij nastreeft, en waarom
zijt Gij zo weinig geneigd hem te bestendigen in zijn grote voorspoed? De strofe berust op
een sententie van Lucanus, Pharsalia, I, 510
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Vierde bedrijf
OT

965

Een grote stad waar af te lopen met een drommel963
zo toegerust als deez'. Men roer' trompet noch trommel.
In orden. Scheidt u hier. Gijliên trekt omme dit.965
Bezet van achtren 't hof. Houdt gij u in 't gelid966
en vollegt mij om aan de poort geweld te baren.967
OT,

Baeto, Burgerhart, Luidewijk

OT

Daar is de vijand.
BAETO

970

Laat, mijn' heren, deze scharen,968
bid ik, geen proeve doen van elk des anders moed.
Schuwt, bid ik, argernis en stortinge van bloed.970
Indien men niet en acht verdiensten menigvuldig,971
men is zoveel mijn staat wel, en mijn afkomst schuldig,972
dat ik aan veiligheid en ere lijd geen scha,973
totdat de koning recht des handels grond verstâ.974
LUIDEWIJK

975

963
965
966
967
968
970
971
972
973
974
975

Waar henen mannen? In een enkel oogverdreien975
kan 't zijn dat Catmeer uit het leven koomt te scheien,

Een grote...trommel: met een zo zwaar gewapende troep soldaten als deze zou men een grote
stad kunnen plunderen. Laat trompet en trommel zwijgen
In orden: in 't gelid; Scheidt: splitst; omme dit: hier omheen
van achtren: aan de achterkant
geweld te baren: met kracht op te treden
Laat, mijn'...moed: laat mijne heren, zo verzoek ik u dringend, deze troepen elkaar geen
bewijs geven van hun dapperheid
argernis: geweld
niet en acht: zich niet bekommert om
staat: positie; schuldig: verschuldigd
ere: aanzien
recht: volledig; des handels grond: de reden van mijn handelen; verstâ: zal vernemen
in een enkel oogverdreien: in een oogwenk
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zo na is koning deez', en het scheelt niet meer977
of gij en velt uw spits op uwen opperheer.
BURGERHART

980

Onthoudt u van geweld. Is anders u geheten,979
dat was door misverstand.980
OT

985

Is dit zich wel gekweten,
gezellen? Hoe? Gij suft? Of komt het iemand toe981
dat recht hij tussen den persoon des konings doe982
en tussen 's konings zoon? Der zaken reên te wegen983
is den landsheren toevertrouwd, uw plicht gelegen984
in de gehoorzaamheid. En twijfel evenwel985
niet aan de billijkheid van 't koninklijk bevel.986
Valt d' oproermakers aan en weder velt uw speren.
LUIDEWIJK

Rechtvaardig strijdt hij wien de nood dwingt zich te weren.988
BURGERHART

Moed mannen, moed, ons valt te baat de burgerij.989
OT

990

Terug. De hoop die wordt te groot aan 's vijands zij.990
BAETO

Houdt, burgers, hoger niet. Mijn veiligheid is heden991
genoeg bezorgd. Om lof noch ere wordt gestreden,992
wanneer men heeft te doen met vader en met heer.993
Op voordeel denken waar' van vroomheid veel te veer.994

977
979
980
981
982
983
984
985
986
988
989
990
991
992
993
994

zo na is koning deez': zo dicht is Baeto bij het koningschap; en het...opperheer: en het scheelt
niet veel of gij velt uw speer tegen uw opperste gebieder
geheten: bevolen
misverstand: onenigheid; Is dit...gezellen?: is dit uw plicht doen, mannen?
Hoe?: wat is er aan de hand?; Gij suft: laten jullie je uit het veld slaan?; komt het iemand toe:
heeft iemand het recht
recht...doe tussen: beslist wie gelijk heeft
Der zaken reên te wegen: de grond der dingen tegen elkaar af te wegen
toevertrouwd: opgedragen
En: maar
billijkheid: redelijkheid
nood: gevaar; zich te weren: zich te verdedigen
valt te baat: komt te hulp
de hoop: het aantal strijders
Houdt: halt; hoger niet: niet verder
genoeg bezorgd: meer dan genoeg verzekerd; lof: roem
wanneer: zodra
Op voordeel...veer: nu bedacht zijn op voordeel zou onze betrouwbaarheid veel te veel
aantasten
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LUIDEWIJK

995

Houdt, mannen, staakt de jacht en 't al te woedig moorden.995
BAETO

Keert burgers.996
BURGERHART

Mannen, staat, en luistert naar de woorden
van uwen vorste.
LUIDEWIJK

Bloed is, zonder nood, gestort,997
's verwinners naam een vlek, die niet verwonnen wordt.
BAETO

Dewijl 't gekomen is hiertoe, dat bij den vader999
1000 de zoon wordt aangezien, o ramp, voor een verrader1000
en d' een in zekerheid niet blijven metterwoon1001
kan bij den andren, wijk', als billijk is, de zoon.1002
Will'g ruimen zuivere mijn noodweer van de smetten.1003
Wie zijn geluk bij 't onz' getroost is op te zetten1004
1005 en aan te gaan een reis, om neer te slaan ter steê,
waar 't zij des Noodlots wil ons te belenen meê,
die ga, beweeg' de zijn' en daadlijk schikk' zijn zaken,
om zich te mijwaart en ons voort op weg te maken.
Wien zijn gelegenheid is anders, zulks dat hij1009
1010 gedogen kan of moet de Finlands' heerschappij
en 't juk der loze vrouw, die spoei ter ijl zijn treden
van hier, en steek' zich niet in onz' gevaarlijkheden.

995
996
997
999
1000
1001
1002
1003
1004

1009

jacht: vervolging; woedig: felle
Keert: keert om
Bloed is...wordt: bloed dat zonder noodzaak wordt gestort vormt een smet op de faam van
de overwinnaar die niet kan worden uitgewist
Dewijl 't gekomen is hiertoe: daar het zover is gekomen; bij: door
aangezien: beschouwd; voor: als
zekerheid: veiligheid; blijven metterwoon: blijven wonen
wijk', als billijk is, de zoon: moet, zoals rechtvaardig is, de zoon uitwijken
Will'g ruimen...smetten: vrijwillig het veld ruimen moet maken dat mijn zelfverdediging mij
niet tot schande wordt aangerekend
Wie zijn...maken: laat degene die bereid is zijn lot aan het onze te verbinden en een tocht te
aanvaarden die tot doel heeft ons te vestigen op de plek waarmee het nootlot ons zal willen
begiftigen, nu gaan, zijn verwanten overhalen en zijn zaken onmiddellijk regelen om daarna
naar mij terug te keren en laten wij ons vervolgens op weg begeven
Wien zijn...gevaarlijkheden: laat degene wiens situatie anders is, zodat hij de Finse
heerschappij en het juk van deze sluwe vrouw kan of moet verdragen, zich ijlings hier weg
haasten en zich niet bemoeien met onze gevaarlijke situatie
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Deez' klaarbewezen trouw, deez' jonst die gij mij draagt1013
en wat gij ijv'rig hebt voor uwen vorst gewaagd,
1015 ik tegen d' ene wil verschulden, tegen beide,
zo die mij volgen, als degeen waar ik af scheide,
erkennen, al zo lang mij kennis overschiet.
BURGERHART

Hier blijft het beste deel der burgerije niet,1018
o goedertieren vorst, indien gij onverkeerlijk1019
1020 besloten hebt, de kroon en 't rijk der Catten heerlijk1020
te missen liever als de krone van de deugd,1021
die, zonder vleien, gij in top wel voeren meugt,1022
een kroon, wiens edel lof ontwossen is 't verdorren.1023
LUIDEWIJK

Dit droef gelaat des volks, dit overdroevig morren1024
1025 wil zeggen, vader 's lands, wij zijn genegen om1025
te volgen waar gij voert. De rouw die maakt hen stom.1026
Het onrecht, dat u schiedt, wringt tranen uit hun ogen.1027
BURGERHART

Wij volgen onzen vorst, om met hem te gedogen1028
d' onschuldig ballingschap, en al wat meer voor ramp1029
1030 de Hemel zenden wil.
LUIDEWIJK

Onz' enig licht en lamp
in deez' starlozen nacht van storinge der vreden,1031
in deez' holgaande zee, in deez' onstuimigheden,
o goedertieren vorst en here, die zijt gij.1033

1013

1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1031
1033

Deez' klaarbewezen...overschiet: de duidelijk getoonde trouw, de genegenheid die gij mij
toedraagt en datgene waaraan gij u geestdriftig voor uw vorst hebt blootgesteld, zal ik mijn
aanhangers vergelden; beide partijen, zowel degenen die mij volgen als degenen die ik
achterlaat, zal ik erkentelijk zijn zolang ik leef
blijft: zal blijven
goedertieren: vreedzaam; onverkeerlijk: onwrikbaar
heerlijk: luisterrijk
als: dan; krone: krans
meugt: mag
wiens edel lof ontwossen is 't verdorren: wiens edel gebladerte eeuwig groen zal blijven
dit droef gelaat: deze sombere houding; overdroevig morren: zeer treurig gemompel
wij zijn genegen om: wij zijn ertoe geneigd
waar gij voert: waarheen gij ons leidt; rouw: smart; stom: sprakeloos
schiedt: overkomt
gedogen: verdragen
onschuldig: onverdiend; ramp: rampen
storinge: verstoring
holgaande zee: zee met hoge golven; onstuimigheden: noodweer
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Het zij dat gij te land zoekt uw geluk, of 't zij
1035 dat gij te water hebt uw reis te doen besloten,
voert ons te lande meed', of waagt ons op uw vloten1036
al waar' 't ter wereld uit, in 't noorden ongezond,1037
waar 't grondeloze diep leit als een hoge grond
gestapeld door de vorst, indien men slechts de kusten
1040 van Finland schuwen mag. 't Zal alle ding ons lusten1040
te lijden, overal te leven wel, mitsdien
het zij waar wij maar niet al zulke grouwlen zien.
BAETO

Het volk verschooit te met.1043
BURGERHART

Ten hoof wilt spoedig keren,
o burgers, die gezind zijt mee te gaan.1044
BAETO

Mijn' heren,
1045 wie neemt op hem den last dat hij de stad door trekk'1045
met deze troep, en 't slapst der burgerij verwekk'
tot onze gunst, en hoed' den ijver voor 't verkouwen,
en zo de kwaên verbluff', dat stille zij zich houwen,
ter tijd toe dat de hoop zij aan mijn hof vergaard?

1036
1037
1040

1043
1044
1045

waagt ons: stelt ons bloot aan de gevaren
al waar 't ter wereld uit: al zou het ook naar het eind van de wereld zijn; waar 't...vorst: waar
het peilloos diepe water door de vorst is veranderd in hoog op elkaar geschoven ijsschotsen
schuwen mag: kan vermijden; t Zal...zien: alles zullen wij willen verdragen, overal zullen
wij wel willen leven, mits het maar ergens mag zijn waar wij niet allemaal zulke vreselijke
dingen zullen zien
Het volk verschooit te met: de mensen gaan aanstonds weg; Ten hoof wilt spoedig keren:
komt zo vlug mogelijk terug naar mijn hof
gezind: van plan
wie neemt...vergaard?: wie neemt de taak op zich om met deze soldaten de stad door te
trekken om het minst doortastende deel van de burgers op te wekken tot welwillendheid
jegens ons, en om te voorkomen dat de geestdrift van onze aanhangers minder wordt, en op
die manier de kwaadwilligen af te schrikken, zodat zij zich rustig houden tot het moment dat
mijn volgelingen zich bij mijn hof hebben verzameld?
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BURGERHART

1050 Dat neem ik aan, mijn vorst. Komt mannen.1050
BAETO

't Volk te paard
dient ook bijeengerukt om stal tot aan den morgen
en 's vijands vollek op te houden, dat uit zorgen
een stuk voorheen geraak' onz' wereloze schaar
met d' oorlogsliên te voet, en bijaldien het waar'
1055 men ons door bijweg zocht op 't zwakste t' onderscheppen,
daar voor te wezen, of de sporen wel te reppen
om ons daar kundschap af bijtijds te brengen aan.
LUIDEWIJK

Zo 't u gelieft, mijn vorst, laat dit op mij slechts staan.1058
BAETO

Ik dank u, neef.
LUIDEWIJK

Ik ga vergaadren de gezellen.1059
BAETO

1060 En ik naar binnen toe, op alles orden stellen.
PENTA

O hoon! Hier sta ik, fraaigediende koningin.1061
Zo schoon een hope volks en niet één man daarin,1062
die 't spel van 't gladde staal kan in 't gezicht gedogen,1063
of zien durft onversaagd zijn vijand onder ogen?
1065 O de manhaftheid van den dappren jonker Ot!1065

1050

1058
1059
1061
1062
1063
1065

't Volck...aan: de ruiterij moet ook worden samengetrokken om tot aan de ochtend stand te
kunnen houden en de troepen van de vijand tegen te houden, zodat onze weerloze drom
samen met het voetvolk zonder gevaar een flink stuk vooruit kan komen. En om, in 't geval
dat men ons door een omtrekkende beweging op ons zwakste punt zou proberen tegen te
houden, dat te voorkomen of spoorslags naar ons toe te snellen om ons daar vroegtijdig van
op de hoogte te stellen
laat dit op mij slechts staan: laat dit maar aan mij over
Ik ga vergaadren de gezellen: ik ga mijn manschappen verzamelen
hoon: smaad; fraaigediende: ironisch bedoeld in de betekenis van ‘mooi in de steek gelaten’
Zo schoon een hope volks: zo'n mooie troep soldaten; daarin: ertussen
die 't...ogen?: die de aanblik van het gladde staal kan verdragen of onverschrokken zijn vijand
in de ogen durft te zien?
manhaftheid: moed
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1070

1075

1080

1085

1066
1068
1069
1070
1071
1073
1074
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087

De hoop die was te groot. En of ze? Gij moest tot1066
mijn vijand met uw dag, door spiets heen, innelopen.
'k Heb u van doen nog. Maar gij zult het mij bekopen1068
en niet ontvliên, hoe zeer ook gij ze vliet, een kling,1069
zo ik in veiligheid mijn zaken eenmaal bring.1070
Dat gij voor u meer als voor mij bevreesd zijt, reken1071
ik even als verraad, en hier in 't harte teken
deez' mij gespeelden trek. Hoe nu toe? Dochter van1073
Aëtes, vrouw in drog, in stout bestaan een man,1074
ik heb besloten hoop op u alleen te stellen,
bij wien geleken suf zijn alle Goôn der hellen.1076
Kom, handhaaft uwen raad! Zeg mij wat Baeto brouwt,1077
die ons genoegzaam hier in 't hof gevangen houdt,1078
en hoe ik zijner word en zijnes zoons ontslegen!1079
Kunt gij in dezen nood mij helpen aan de zege,1080
ik zal - en bij uw hoofd dies loftenisse doe -1081
een staatsie naar, met pracht vol grouwels, rusten toe1082
ter ere u, o braaf sieraad der helse rijken,1083
met deze nagels zelf ontwaaien al de lijken1084
van Baeto, Rycheldin en Hes; en scheuren fel1085
't hart onder rib vandaan, en stropen 't taaie vel1086
der spieren blauw, en boren d' ogen uit hun winkels,1087

hoop: aantal tegenstanders; en of ze?: wat zou dat?; Gij moest...innelopen: gij moest proberen
met uw dolk, door de spietsen heen, naar mijn vijand te komen
'k Heb u van doen nog: ik heb u nog nodig; bekopen: boeten
ontvliên: ontkomen; vliet: ontwijkt; kling: zwaard
zo: zodra; bring: zal hebben gebracht
Dat gij...trek: dat gij om uzelf meer bevreesd bent dan om mij, stel ik gelijk met verraad. En
hier in mijn hart grif ik deze poets die je mij hebt gebakken
Hoe nu toe?: wat nu?; Dochter van Aëtes: Medea
in drog: als het gaat om bedrog; in stout bestaan: als het gaat om vermetele ondernemingen
geleken: vergeleken; suf: slap
handhaaft uwe raad: ga door met uw raadgevingen; brouwt: in de zin heeft
genoegzaam: zo goed als
en hoe...ontslegen?: en hoe ik mij moet ontdoen van hem en zijn zoon?
nood: gevaar
dies: daarom; loftenisse doe: een gelofte afleg
een staatsie naar: een sombere optocht; pracht vol grouwels: met een overvloed aan gruwelijke
verschrikkingen
braaf: voortreffelijk; rijken: machten
ontwaaien: van de ingewanden ontdoen
scheuren: trekken; fel: meedogenloos
taaie: niet loslatend
blauw: bestorven; winkels: kassen
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1090

1095

1100
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1110

1088
1089
1090
1091
1092
1093

1094
1095
1096
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110

en schillen 't vlees van 't been, en bouwen van de schinkels1088
voor u een trots altaar, behangen 't met de pronk1089
des afvals, smelten t'zaam het merg uit elke schonk,1090
en branden 't met gedroogde strotten hunner kelen1091
in lampen van hun afgerukte bekkenelen.1092
Dan zal ik uwen lof den kollen aanbesteên1093
te toeten over nacht in 't holle mensenbeen1094
en zellef, ongeschoeid, ontgord en ongevlochten,1095
u dienen voor papin en, met oneven bochten,1096
omvoeren aarzeling de rei, en uw gemoed
verfrooien met het offer van 't geronnen bloed.1098
O grootste toveres, ik heb geraakt uw oren.1099
Ik ken den groten draak. Ik zie, naar dezen toren1100
uw afgezonden bood' ik nemen zie zijn vlucht,1101
zijn wieken gieren, hij vergiftigt al de lucht.1102
De kruiden, waar zijn schaduw over zweeft, bezwijmen.1103
Kom nader felle dier, getemd door machtig rijmen,1104
kom rust op deez' kanteel 't gevlekte lichaam bont,1105
en levert mij den brief, dien gij voert in den mond.
Dat deze letter u verklaar',1107
hetgene veel te spijtig waar'1108
om te belijden mondeling.1109
De konst vermag niet alle ding.1110

schillen: afhalen; schinkels: beenderen
behangen 't met de pronk des afvals: bekleden het met de mooiste zaken van het overschot
(van de geschonden lichamen)
schonk: bot
branden 't: laten het ontbranden
afgerukte bekkenelen: van de hals gerukte schedels
de hierin beschreven eredienst van Penta en haar tovenaressen voor Medea is te beschouwen
als een parodie op die van de hemelse goden; lof: roem; kollen: toverkollen; aanbesteên:
opdragen
toeten: verkondigen; over nacht: 's nachts; in 't holle mensenbeen: door een uitgehold
mensenbot
ontgord: met loshangend gewaad; ongevlochten: met loshangende haren
papin: priesteres; met oneven...rei: en in grillige bochten de rei achterwaarts leiden
verfrooien: opvrolijken.
ik heb geraakt uw oren: ik heb bij u gehoor gekregen
ken: herken
afgezonden: uitgezonden
gieren: fluiten; al: heel
kruiden: planten; zweeft: strijkt; bezwijmen: verleppen
getemd: in bedwang gehouden; door machtig rijmen: door het uitspreken van dwingende
toverspreuken
rust: laat rusten
verklaar': bekend moge maken
spijtig: smadelijk
belijden: erkennen
de konst vermag niet alle ding: toverij is niet tot alles in staat
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Dat iemand Baeto's leven hebb'1111
of zijnes zoons, ons weigert 't web1112
geweven van oorzaken t' zaam,
hetwelk heeft Noodlot tot zijn naam
en 's heelals Voogd die 't zelve weeft.
Uw vijand al de sterren heeft1116
eendrachtig op zijn voorstand uit.
Allene, tegen allen muit,1118
en blijft van uwer zijde staan1119
de wisselstaatvermoge maan.1120
Deez', nu zij niet te vinden weet
aan al den hemel een komeet1122
die 't heeft op 's vorsten hoofd gemunt,
genoodzaakt ook hem 't leven gunt,1124
maar, wat zij mag, zich pijnen gaat1125
om om te keren zijnen staat,
zulks hij besluit, met moede slap,1127
te trekken weg in ballingschap,
en gij, of hij al schoon ontlijfd1129
niet worden kan, verwinster blijft.1130
Nu fors. Het zij zo. Dank hebt bode voor uw tijding.1131
Ik zal, van hier omhoog, aanschouwen met verblijding,1132
hoe dat mijn vijand vlucht met all' de zijn'. Aanvaardt
gij weêr de reis terug en t' uwer vrouwewaart.1134

hebb': mag nemen
ons weigert...weeft: weigert ons het weefsel van aan elkaar gehechte beweegredenen dat
noodlot heet, en de heerser over het heelal die dat weeft. Het noodlot of Fatum is niet
autonoom en kan alleen opereren onder supervisie van de goddelijke voorzienigheid, de
Providentia Dei; daarmee stuit Medea op de grenzen van haar kunnen. Vgl. Penta's hybris
over het dwingen van het noodlot in r. 46
Uw vijand...uit: al de sterren zijn er eendrachtig op uit uw vijand te beschermen
muit: verzet zich
van uwer zijde: aan uw zijde
de wisselstaatvermoge maan: de maan die in staat is om verschillende gestalten aan te nemen
al: heel
genoodzaakt: door de nood gedwongen
maar, wat...gaat: maar, zij gaat, zoveel zij kan, zich inspannen
zulks: zodat; met moede slap: ontmoedigd
of...al schoon: ofschoon; ontlijfd: gedood
verwinster: overwinnares
nu fors: betekenis onduidelijk, zoiets als: dat is overmacht
omhoog: uit de hoogte; Penta staat op een toren
t' uwer vrouwewaart: naar uw gebiedster
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ZEGEMOND,

Rei van Nonnen, Penta

ZEGEMOND

1135 O grote Goden, Gij ziet alles uit den hogen,
en neemt op alles acht.1136
REI VAN NONNEN

En kunt Gij dit gedogen?
En wankt Uw bliksem niet? Is 't U gelegen 't kwaad1137
alleen te straffen in geringe liên van staat?1138
Ziet door de vingren dan Uw wraak, om te verschonen1139
1140 de groten die 't geluk verheven heeft op tronen?
Of leit zij op haar luim om, met een wissen slag,1141
te treffen eens voor al, dat werrek strekken mag,
en van den val 't gedruis alomme te doen horen?
ZEGEMOND

Jupijn vergrimt met raad. Traag is des Hemels toren.1144
REI VAN NONNEN

1145 O grouwel!1145
ZEGEMOND

O ellend! o onverwachte druk!
REI VAN NONNEN

O valsheid fel! O godvergeten schellemstuk!1146
ZEGEMOND

O derenis! O rouw! O schâ voor de gemeente!1147
REI VAN NONNEN

O onvermurwbaar hart en harder als 't gesteente,
dat noch op aambeeld, noch op zware mokers past!1149
ZEGEMOND

1150 O jammer! O verlies! O ramp die ons verrast!1150

1136
1137
1138
1139
1141
1144
1145
1146
1147
1149
1150

neemt op alles acht: houdt alles in het oog; gedogen: verdragen
wankt Uw bliksem niet: wordt Uw bliksem niet onzeker; is 't U gelegen: is het bij U zo gesteld;
kwaad: verdorvenheid
geringe: onaanzienlijke
Ziet door...tronen?: ziet Uw wraak dan alles door de vingers om de groten, die het lot tot de
heerschappij heeft verheven, te ontzien?
Of leit...horen?: of ligt de wraak op de loer om met één zekere slag eens en voor al zodanig
te treffen, dat het als voorbeeld kan dienen, en dat het geluid van de val overal is te horen?
Jupijn vergrimt met raad: Jupiter wordt kwaad op redelijke gronden; toren: toorn
druk: droefheid
valsheid fel: gemene trouweloosheid; schellemstuk: schurkenstreek
derenis: jammer; rouw: smart; de gemeente: het volk
past op: geeft om
jammer: schande
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REI VAN NONNEN

O wreedheid wreêr als wreed, moordadelijk bedreven!1151
ZEGEMOND

Gaat, burgers, gaat u aan de beste zijde geven.1152
Voegt u bij uwen vorst. De Goden in verdriet1153
en zullen eeuwelijk die vroomheid laten niet.
REI VAN NONNEN

1155 O ijselijk bestaan! O list! O goddeloosheid!1155
ZEGEMOND

Lijdt liever met de deugd, dan dat gij smeekt de boosheid,1156
die altaars, offerand', eedzweringe, gebed,
kerkzeden, 't geestelijk en 't werrelijk besmet.1158
Hoewel groot onrecht drijft den vorste toe dit lijden,1159
1160 indien dat hij nochtans bestonde te bestrijden1160
zijn vader en zijn heer, ik zoude niemand raên,1161
om iemand, tegen zijn landoverst' op te staan,1162
noch met de voet te treên 't ontzig der aardse goden.1163
Dat 's t' onrecht recht gezocht. Nu wordt er maar gevloden1164
1165 't welk zonder onrecht kan geschieden van het rijk.1165
Wie mag, dan volge mij die met den vorste wijk,1166
om in een ander land te zoeken 's Hemels zegen.
PENTA

Wijk henen, waar u smaad en alle ramp bejegen.1168

1151
1152
1153
1155
1156
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1168

moordadelijk bedreven: uit moordlust bedreven
geven: begeven
De Goden...niet: de goden zullen die rechtschapen man niet voor altijd in treurige
omstandigheden laten
ijselijk bestaan: vreselijke daad; list: sluwheid
Lijdt...boosheid: lijdt liever mee met de deugdzame Baeto, dan dat gij die verdorven vrouw
vleit
kerkzeden: godsdienstige plechtigheden; 't geestelijk en 't werrelijk besmet: het geestelijk en
wereldlijk (gezag) bezoedelt
drijft toe: veroorzaakt
indien dat: in het geval dat; bestonde: het zou ondernemen
raên: aanraden
om iemand: ter wille van iemand; landoverst': landsheer
't ontzig der aardse goden: het respect voor de wettige overheid
Dat 's t' onrecht recht gezocht: dat is recht zoeken op onrechtmatige wijze; Nu wordt er maar
gevloden: nu moet er maar in ballingschap worden gegaan
't welk zonder...rijk: wat kan geschieden zonder dat het rijk onrecht wordt aangedaan
mag: kan; wijk: uitwijk
Wijk henen...bejegen: vlucht weg naar een plek waar u alle mogelijke vernederingen en onheil
mogen overkomen
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PENTA,

Burgerhart, Zegemond, Rei van Nonnen, Baeto

BURGERHART

Eerwaarde moeder, vind ik u nu hier ter steê?1169
ZEGEMOND

1170 Mijn heer, wij zijn gezind den vorst te volgen mee,1170
ik en al deze schaar van onbesmette nonnen.1171
BURGERHART

Ter goeder ure met den godsdienst wordt begonnen,1172
en welk een troost zal dit den vorste zijn, dat gij1173
zijn zaak rechtvaardigt, mits u voegend aan zijn zij1174
1175 in tegenspoed.1175
ZEGEMOND

Dewijl dat heilig noch onheilig,
mits d' uitlandse heerschappij, is hier te lande veilig,1176
zo zoeken wij een plaats, waar ons word' toegeleid1177
de godsdienst ga te slaan in zijne zuiverheid,1178
zulks ons vertrouwen is met Baeto te bekomen.1179
BURGERHART

1180 Ziet daar den vorst. Het schijnt hij van u heeft vernomen,
en zich u maken gaat eerbiedig tegemoet.
BAETO

Eerwaarde moeder, weest met aller eer gegroet.
ZEGEMOND

God gunne dat mijn vorst mag alle wederspoed doorstaan.1183
Wy zullen volgen hem.
BAETO

Niet volgen dan, maar voorgaan.

1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1183

eerwaarde: eerwaardige; hier ter steê: op deze plaats
gezind: van plan; mee: ook
al deze schaar: deze gehele groep; onbesmette: kuise
Ter goeder ure: op het juiste ogenblik
den vorste: voor de vorst, nl. Baeto
rechtvaardigt: billijkt; mits u voegend aan zijn zij: door u aan te sluiten bij hem
Dewijl dat heilig noch onheilig: omdat zowel het geestelijke als het wereldlijke
mits d' uitlandse heerschappij: als gevolg van de vreemde heerschappij
word' toegeleid: moge worden vergund
ga te slaan: te belijden
zulks: dit; met: van; bekomen: verkrijgen
God gunne...doorstaan: God geve dat mijn vorst alle tegenspoed zal kunnen verdragen
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1185 De godskund', 's Hemels gaaf, beid' nut voor best en boost,1185
in voorspoed 's mensen toom, in onspoed 's mensen troost,
bekomen wij door u. Dat d' heilzame godvruchtigheid,
degenen die op wet niet passen, houdt in tuchtigheid,
erkent men van uw ambt. Dies ik, met grote reên,
1190 u hoger ere geef.1190
ZEGEMOND

Voor onzen vorst te treên
en leggen wij ons zelf niet toe. Van de gerechten1191
is de voorschepen 't hoofd, de veldheer van de knechten1192
des krijgs, de toppapin gelijk des Hemels tolk1193
van 't geestelijke gild, de vorst van 't hele volk.1194
1195 Daaromme wie dat macht tot godsdienst heeft verkregen,1195
zij zeker, en gedenk' hoe dat hij die, van wegen
der hoger oovrigheid, te voeren heeft aanvaard,
gelijk uit dien naam, wet en wapen zijn bewaard.
De mijter, 't rechtboek, 't zwaard en dienen niet gescheiden.1199
1200 De derde pijler vest, en d' andre met hun beiden,1200
wanneer hun d' een begeeft, en weten genen raad
om staande 't zwaar gebouw te houden van den staat.

1185

1190
1191
1192
1193
1194
1195

1199
1200

deze twee verzen geven in essentie weer wat Hooft beschouwde als de functie van de
godsdienst. In een brief van 28 mei 1630 aan zijn zwager Joost Baek, waarin hij een oordeel
geeft over Vondels anoniem verschenen hekeldicht Harpoen, citeert hij beide regels vrijwel
letterlijk. Vgl. Briefwisseling, I, br. 362, p. 811; De godskund...geef: de godskennis, dat
geschenk van de hemel, ontvangen wij via u. Zij is zowel voor goede als voor slechte mensen
nuttig; in voorspoed houdt zij hen in toom, in tegenspoed biedt zij hun troost. Men is uw
ambt erkentelijk voor het feit dat de heilzame vrees voor God degenen die zich niet om de
wet bekommeren, in bedwang houdt. Daarom geef ik u zeer terecht de hoogste eer
Voor onzen...toe: wij matigen ons niet aan voor onze vorst te gaan
gerechten: rechterlijke ambtenaren
voorschepen: voorzitter van de schepenbank; knechten des krijgs: soldaten
toppapin: opperpriesteres; gelijk: als
't geestelijke gild: de geestelijkheid
Daaromme wie...bewaard: laat daarom degene die het gezag heeft gekregen om leiding te
geven in godsdienstige aangelegenheden zich goed realiseren hoe hij die autoriteit heeft
aanvaard uit handen van de hoge overheid, zoals uit haar naam ook justitie en krijgsmacht
worden geleid
rechtboek: wetboek; dienen niet gescheiden: behoren niet gescheiden te worden
De derde...staat: de derde pijler geeft veiligheid, maar de beide andere weten geen middel
om het logge gebouw van de staat overeind te houden, als een van hen het begeeft
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Zulks best den vorste past het hooggezag in allen,1203
dat hij hen t'zamen bind' en ieder hoed' voor vallen,
1205 gelijk, van oudheid af, den Catten heeft behaagd.
BURGERHART

Verandring in een staat zeer zelden wel beslaagt.1206
ZEGEMOND

Mijn vorst, gelieve d' eerst te zijn.
BAETO

Uliên, de naaste.1207
't Lijk gâ vooraan. Dan volg' de schaar, het krijgsvolk 't laatste.
PENTA

En ruimt gij nog niet? Hoe dan heeft men 't in den zin?1209
PENTA,

Baeto, Zegemond, Rei van Nonnen, Rei van Joffrouwen

PENTA

1210 Daar komt het lichaam van mijn dode vijandin.
Daar komt mijn vijand, met den balling van twee jaren.1211
ZEGEMOND

O Goôn, op deze tocht, wilt volk en vorst bewaren.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent gij deez' toeleg, bidden wij,1213
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.1214
PENTA

1215 Mij blijft het veld. Ik heb mijn wil en niets te schromen.1215
Zo licht als gij vertrekt en zult gij weêr niet komen.1216
Nu sluit mijn kroon op 't hoofd.1217
BAETO

O hof! O hoge slot!

1203
1206
1207
1209
1211
1213
1214
1215
1216
1217

Zulks best...vallen: daarom is de vorst het meest geschikt voor het oppergezag over hen alle
drie, zodat hij hen tot eenheid kan smeden en elk kan behoeden voor instorten
wel beslaagt: valt goed uit
de naaste: de onmiddellijk daarop volgende
ruimt gij nog niet: gaan jullie nog niet weg?; Hoe dan heeft men 't in den zin?: wat is men
dan van plan?
met: samen met
toeleg: onderneming; bidden: smeken
ten goeden eind gedij': goed mag aflopen
Ik heb mijn wil: ik heb mijn zin; schromen: vrezen
licht: gemakkelijk
Nu sluit mijn kroon op 't hoofd: nu blijft mijn gezag onaangetast
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O overoudren erf! O woninge van God,1218
verkoren om 't gebied der Catten op te vesten!1219
1220 Was 't dan, was 't dan uw lot in vreemd geweld ten lesten,1220
niet storremenderhand, door wijdgebroken loch,
maar, door de treken slim van 't vrouwelijk bedrog,
te vallen staandes muurs? Dat jammere de Goden.
Die bid, Die bid ik, dat van Hunliên word' geboden1224
1225 eenmaal, te zijner tijd, tot uw verlossing, hand.1225
Dit 's 't laatst dat ik u zie en ruim mijn vaderland.1226
Staat hoge torens. Lang moet u de Hemel sparen.1227
ZEGEMOND

O Goôn, op deze tocht, wilt volk en vorst bewaren.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent gij den toeleg, bidden wij,
1230 zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
PENTA

Trekt heen om alle leed en kommer te betrappen.1231
BAETO

Onnozel zoontjen, spoei de kinderlijke stappen.1232
Wat ziet gij deerlijk om naar uw grootvaders rijk?1233
Broos goed is heersen. Volg mijn hand en moeders lijk.1234
PENTA

1235 Door gaan z'. Ik heb genoeg en weet van dit verwinnen1235
noch krijg, noch krijgsgod dank, maar 't spits van eigen zinnen1236
en d' overgrote konst van u, Medea groot.1237
Vliedt henen gij. Ellend vervolg' u tot der dood.1238

1218
1219
1220

1224
1225
1226
1227
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

overoudren erf: voorvaderlijk bezit; van: door
verkoren: uitgekozen; gebied: gezag; vesten: vestigen
Was 't...Goden: was het dan, was het dan uw bestemming om, hoewel de muren overeind
bleven, tenslotte onder vreemde heerschappij te vallen, niet als gevolg van een stormaanval
door een breedgeslagen bres, maar door de sluwe streken van een tovenares? Dat moge de
Goden leed doen
word': moge worden
hand: de behulpzame hand
't laatst: de laatste keer; ruim: verlaat
staat: houdt stand; moet: moge
leed: vijandigheid; kommer: ellende; te betrappen: op uw hals te halen
onnozel: onschuldig; spoei: verhaast
deerlijk: droevig
broos goed is heersen: heerschappij is een wankele zaak
Door gaan z': weg gaan ze; Ik heb genoeg: ik ben voldaan; Ik (...) weet (...) noch...dank: ik
weet dat ik deze overwinning noch aan oorlog, noch aan een oorlogsgod te danken heb
't spits van eigen zinnen: eigen scherpzinnigheid
d' overgrote konst: de machtige toverkunst
Ellend vervolg' u tot der dood: moge ellende u tot de dood toe achtervolgen
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REI VAN JOFFROUWEN,

Rei van Nonnen

REI VAN JOFFROUWEN

O zoete maagschap, o trekkende bloed,1239
1240 die, tegens 't neigen van uw gemoed,1240
hier blijft in den strik!
O buurt, waar ik
ben opgevoed.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
1245 zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

Onz' vreugd wij plegen te brengen bijeen.1246
Nu is 't vergaren ons afgesneên.1247
Het Noodlot ons scheidt
van u, en leidt
1250 wie weet waarheen?
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

De blijde feesten, naar tijde van 't jaar,1253
waar met verlangen wij wensten naar,1254
1255 ach, komen ze weer,
verwacht niet meer
dit zelschap daar.1257
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

1260 O burg! O zalen! O koninklijk hof!
Die, met festoenen van ooft en lof,1261
wij sierden met vlijt,

1239
1240
1246
1247
1253
1254
1257
1261

maagschap: familie; trekkende bloed: geliefde bloedverwanten
't neigen: de neiging
plegen: plachten; te brengen bijeen: te delen
Nu is 't vergaren ons afgesneên: nu wordt het samenkomen ons ontzegd
naar tijde van 't jaar: die bij de tijd van het jaar horen
waar met verlangen wij wensten naar: waar wij vol verwachting naar uitkeken
zelschap: gezelschap
festoenen: guirlandes; lof: bladeren
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als 't was de tijd.
Nu is het of.1264
REI VAN NONNEN

1265 O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

O zoete beken, waarnevens in zwang1267
te gaan eendrachtig placht onze zang,1268
hoogheffende 't doen1269
1270 der helden koen
van overlang.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

Wij zullen echter, met liefelijk lied,
1275 uw momplend ruisen verdoven niet,1275
noch, met ons gerucht,1276
slaan op de vlucht1277
't wild uit uw riet.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
1280 zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

Men placht, o bossen, o vrolijke blaên,
in uwe schaduw ter rei te gaan,
elk met zijn gespeel.1283
Dat is nu heel1284
1285 met ons gedaan.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.

1264
1267
1268
1269
1275
1276
1277
1283
1284

of: voorbij
waarnevens: waarlangs; in zwang te gaan: zich te verheffen
onze zang: onze liederen
hoogheffende...overlang: waarin wij de daden van de dappere helden uit lang vervlogen
tijden bezongen
momplend ruisen: murmelend gezang; verdoven: doen verstommen
gerucht: luidruchtigheid
slaan: doen slaan
gespeel: speelgenoot
Dat is...gedaan: dat is voor ons nu helemaal voorbij
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REI VAN JOFFROUWEN

Staat lang, o tomben, waarinne geveld1288
zijn onze koningen hooggemeld.1289
1290 Die hebben geweerd,1290
met schild en zweerd,
't uitheems geweld.
REI VAN NONNEN

O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat dit droef begin ten goeden eind gedij'.
REI VAN JOFFROUWEN

1295 O oude altaren der Heiligen groot,1295
om u te laten drijft ons de nood.1296
De Hemel bevrij'1297
onz' burgerij
voor wederstoot.
REI VAN NONNEN

1300 O Goden, zegent Gij den toeleg, bidden wij,
zodat het droef begin ten goeden eind gedij',
en hoedt ons eeuwelijk voor twist en tirannie.1302
REI VAN JOFFROUWEN

Wien zit de wreedheid in 't gebeent'
zo diep nu, dat hij niet en weent,
1305 en, met verslagen hart, betreurt
de droefheid die ons valt te beurt?
Wie deez' versufte schaar' ziet gaan,1307
met zorg, met rouw, met angst belaên,1308
schoorvoetend uit haar vaderland,
1310 wel heeft hij 't hart van diamant,
ziet hij 't met onbewogen oog.1311
Houdt iemand wang van tranen droog,
geen mens, maar enig woedig dier1313

1288
1289
1290
1295
1296
1297
1302
1307
1308
1311
1313

geveld: neergelegd
hooggemeld: roemrucht
geweerd: tegengehouden
der Heiligen groot: voor de grote goden
om u...nood: het gevaar dwingt ons u achter te laten
De Hemel...wederstoot: moge de Hemel onze burgers behoeden voor tegenspoed
hoedt: bescherm
versufte: verslagen
met zorg...belaên: door bekommernis, door smart, door angst gekweld
ziet hij 't: als hij het kan aanzien
enig woedig dier: het een of andere felle dier
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1315

1320

1325

1330

1335

1314
1315
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1330
1332
1333
1334
1337

moet hem gewonnen hebben. Hier1314
voeteert de vrouw van kinde groot.1315
Deez' draagt de zuigling in haar schoot,
en siddert, duchtend' even zeer
voor man, voor kind, voor lijf, voor eer,
waar dat zij hoort den minsten schreeuw.1319
Hier gaat de nagelaten weeuw,1320
zo kinderrijk als zonder kind,1321
en elk zijn staat bekommerdst vindt.1322
Hier gaat de rijpe maagd verloofd,1323
die minnewalmt den boezem stooft,1324
en treedt voor haren bruigom uit,1325
in plaats van ingehaalde bruid.1326
Hier gaat de deerne vol van vrees,1327
ter wereld onverzocht, de wees1328
onmondig, voor zijn voogden heen.
Hier strekt de stok het derde been1330
den ouden man, die niet als slaaf
gezind te varen is ten graav'.1332
Zo groen is 't hart in dorre borst,1333
dat onverzaad naar vrijheid dorst.1334
Hier scheiden d' ouders van hun kind,
't welk eed in 's konings dienst verbindt.
De broeder van de zuster spreidt,1337
de vriend van oude kennis scheidt.
De burger huis en hof verlaat,

gewonnen: verwekt
voeteert: loopt; van kinde groot: zwanger van een kind
waar dat: overal waar; minsten: kleinste
nagelaten: achtergebleven
zo kinderrijk als zonder kind: zowel de kinderrijke als de kinderloze
staat: situatie; bekommerdst: het zorgelijkst
rijpe: huwbare
die minnewalmt...stooft: wier boezem blaakt van liefdesgloed
treedt: stapt
in plaats van ingehaalde bruid: in plaats van als bruid naar binnen geleid te worden
deerne: meisje
ter wereld onverzocht: nog volstrekt onschuldig
strekt: dient als
gezind: van plan
groen: jeugdig; dorre: afgeleefde
onverzaad: onverzadigbaar; dorst: snakt
De broeder...spreidt: broer en zus gaan uiteen
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1340 de heer zijn ambt, de vorst zijn staat,1340
en sleept zijn zoon tweejarig met.1341
Onschuldig balling, dien de wet,
al had hij schuld, verschonen zou.1343
Nu blijkt het, dat wij t' onrecht rouw
1345 bedreven om de helden groot,1345
die aan een loffelijke dood1346
geraakt zijn door huns vijands weer.1347
Gelukkig driemaal, die een speer
met ijz'ren punt, of houten staf,1349
1350 door 't vuur gescharpt, in 't veilig graf
geborgen heeft voor all' ellend'.1351
Ulieden is het onbekend,
hoe bitter dat de keure zij1353
van ballingschap of slavernij.1354
1355 Wij trekken in een ommering1355
van droefheid en bekommering,
angstvallig zelf, angst jagend' aan
't volk waar wij zullen nederslaan.

1340
1341
1343
1345
1346
1347
1349
1351
1353
1354
1355

staat: positie
zoon tweejarig: tweejarig zoontje; met: mee
verschonen: ontzien
om: over
loffelijke: roemvolle
weer: wapens
staf: knots
geborgen: gered; voor: van
keure: keuze
van: tussen
Wij trekken...nederslaan: wij vertrekken in een onontkoombare stemming van droefenis en
zorg; we zijn zelf angstig en wij jagen de mensen in het gebied waar wij ons zullen vestigen
vrees aan
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Vijfde bedrijf
BAETO,

Burgerhart, Zegemond, Rei van Nonnen, Rei van Joffrouwen

BAETO

O mannen kloek, in wie men vrijheids liefd' bespoort gewis,1359
1360 meêbroeders van geluk, meêborgers van geboortenis,1360
ziet hier de grenzen 's lands, en de vermoeidheid van
den hoop belemmerd, die niet langer voort en kan.1362
't Is tijd dat zij, en al die hebben thans gestreden,1363
verversen, met een poos van rust, hun love leden.1364
1365 God geev' dat vredig van hen over word' gebracht,1365
in 't vaderland, een kleen deel van de laatste nacht.
Wie na den strijd is bijgekomen, waak' in wapen,1367
en loon' voor 't vechten zo degeen' die zullen slapen.1368
De wereloze schaar zich in het midden vlij'.1369
BURGERHART

1370 't Bezetten van de wacht, mijn vorst, neem ik op mij.
Al wat gij goed vindt, daar zal niemand tegen momplen.1371
BAETO

God hoede mijn gemeent' voor 's vijands overromplen.1372
REI VAN JOFFROUWEN

God zij met onzen vorst en zegen' zijn bestaan.1373

1359
1360
1362
1363
1364
1365
1367
1368
1369
1371
1372
1373

kloek: dapper; bespoort: opmerkt; gewis: ontegenzeggelijk
meêbroeders van geluk: lotgenoten; van geboortenis: krachtens geboorte
den hoop belemmerd: de uitgeputte menigte
al: allen; thans: kort geleden
verversen: verkwikken; poos van rust: rustpauze; love: vermoeide
dat vredig van hen over word' gebracht: dat ongestoord door hen kan worden doorgebracht
is bijgekomen: er bij is gekomen; waak' in wapen: moet gewapend de wacht houden
loon': kan belonen; zullen: willen
De wereloze...vlij': laat de vrouwen en kinderen zich in het midden neervlijen
momplen: morren
gemeent': volk
bestaan: onderneming
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REI VAN NONNEN

De Hemel vorst en volk bewaar' voor alle kwaên.1374
BAETO

1375 Gij jongsken, die 't geluk onvrundlijk komt begroeten1375
vroemorgens uwes tijds, zult harden leren moeten,1376
en rusten in mijn schild.1377
ZEGEMOND

God wou 't. 't Voorspook is goed.
REI VAN JOFFROUWEN

Hij achterhaal', in deugd en onverwonnen moed,1378
den vromen Hercules, wiens kindsheid nieuwgeboren1379
1380 zich, in gelijke wieg, tot slapen liet bekoren,
wiens wakkre manheid zoveel aanslags na volbracht.1381
BAETO

O moeilijk etmaal, ik gevoel aan 't eind gewracht1382
mijn lichaam en mijn geest.
REI VAN JOFFROUWEN

Niet vreemd is 't. Offren, jagen,1383
beroofd te worden van zijn lief, vergrammen, klagen,1384
1385 te duchten voor verlies van all's, ten strijde treên,1385
besluiten tot een reis als deez', die toe te reên,1386
en komen dus een einde weegs te voet getogen,1387
was, onverwinbaar held, alleen in uw vermogen,1388
om uit te staan in zo eens korten tijds bestek.1389

1374
1375
1376
1377
1378
1379
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389

kwaên: rampen
't geluk: de fortuin; onvrundlijk: vijandig
vroemorgens uwes tijds: in de vroege ochtend van je leven; harden: ontberingen verdragen
God wou 't: God wil het zo; Voorspook: voorteken
hij achterhaal': moge hij evenaren; onverwonnen moed: onoverwinbare onverschrokkenheid
vromen: dappere; wiens kindsheid...bekoren: die als pasgeboren baby zich in een soortgelijke
wieg tot slapen liet verleiden
wiens wakkre...volbracht: die naderhand op volwassen leeftijd zoveel ondernemingen tot
een goed einde bracht
O moeilijk...geest: o zwaar etmaal. Ik merk dat mijn lichaam en mijn geest aan het eind van
hun krachten zijn
vreemd: verwonderlijk
vergrammen: toornig worden; klagen: kermen
duchten: vrezen; all's: alles; treên: trekken
reis: tocht; toe te reên: voor te bereiden
dus een einde weegs: zo'n lange afstand; getogen: getrokken
onverwinbaar: onoverwinnelijke
uit te staan: te doorstaan
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BAETO

1390 't Zal goed zijn dat ik mij gewapend nederstrek.
Rust gij mij 't hoofd, o baar, bekleed met bruine doeken,1391
die hebt geladen, waar ik rust aan placht te zoeken.1392
REI VAN JOFFROUWEN

De wouden zijn in slaap, daar rept noch vee noch wild,1393
de sterren strooien vaak. Het leger raakt in stilt'.1394
1395 De vorst, heel afgemat, schijnt van den slaap beschoten.1395
Hij plukt geen pure rust met ogen halfgesloten.1396
Rust, gezellinnen, ook een korte wijl. Ik acht1397
het wel omtrent een uur is over middernacht.
RYCHELDIN,

Baeto, Zegemond, Rei van Nonnen, Burgerhart, Rei van Joffrouwen, Rei van

Soldaten

RYCHELDIN

O ega waard, wat lust uw hart1399
1400 zozere tot den rouw te tergen?
En wilt, met duldeloze smart,1401
't gemoed zoveel niet langer vergen.
Uw borst van alle der kwellingen stoet1403
opruimen doet.
1405 Benevelt niet met wenen naar1405
den glans manhaftig van uw ogen.1406
Vergeefs bewaart gij deze baar,1407
men moet mij zoeken in den hogen.

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1399
1401
1403
1405
1406
1407

rust gij mij 't hoofd: weest gij een rustplaats voor mijn hoofd; bruine: zwarte
die hebt geladen: die haar draagt, nl. de dode Rycheldin; waar...aan: bij wie
vgl. Vergilius, Aeneïs, IV, 522-527; rept: roert zich
strooien: uitstrooien; vaak: slaap; leger: legerplaats
van: door; beschoten: bevangen
hij plukt geen pure rust: hij geniet geen ongestoorde rust
acht: schat
vgl. Vergilius, Aeneïs, II, 776-777; waard: dierbaar; wat lust...tergen?: waarom laat u uw
hart zozeer door verdriet pijnigen?
En wilt...vergen: u moet uzelf niet langer zo kwellen met een ondraaglijk verdriet
Uw borst...doet: ban de gehele drom van kwellingen uit uw hart
naar: droevig
manhaftig: dapper
vergeefs: nutteloos; bewaart: bewaakt
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Mijn geest, ontslagen van 't sterfelijk pak,1409
1410 leeft in gemak.1410
Mij zal de dochter van den Fin,1411
voor haar staatdochter meer niet houwen,1412
het voorhoofd van de tirannin
en zal ik echter niet aanschouwen,1414
1415 noch list, noch leugen, noch lagen mijn eer1415
bekladden meer.1416
Haar staat haar straffe vast. Gij zult
dit, met een ander rijk, vergeten.1418
Het volk zal, ziend' u buiten schuld,1419
1420 eens 't rijk der Catten, Hessen heten,1420
ter eeuwiger ere van 't edele bloed,1421
dat gij opvoedt.
Voor u, de Goden onbelaên1423
een leeggelaten plek bewaren,1424
1425 die Maas, en Rijn, en Oceaan
omheinen met hun fiere baren.1426
Aldaar een achtbare krone verwacht1427
voor uw geslacht.
Daar zult gij stichten volk bekwaam,1429
1430 om alle eeuwen door te duren.1430
Baetauwers eerst zal zijn hun naam,
Hollanders na, met hun geburen,1432

1409
1410
1411
1412
1414
1415
1416
1418
1419
1420
1421
1423
1424
1426
1427
1429
1430
1432

ontslagen van 't sterfelijk pak: bevrijd van het lichaam
in gemak: onbezorgd
vgl. Vergilius, Aeneïs, II, 785-786; de dochter van den Fin: Penta
staatdochter: hofdame
en...echter niet: voortaan niet meer
lagen: valstrikken; eer: aanzien
bekladden: bezoedelen
met: door het bezit van
buiten schuld: onschuldig
Hessen: het gebied van de Catten lag in het latere Hessen; heten: noemen
't edele bloed: nl. hun zoontje Hes
vgl. Vergilius, Aeneïs, II, 781-784; onbelaên: ter vrije beschikking
bewaren: zorgen voor
omheinen: omsluiten
achtbare krone: aanzienlijke heerschappij
stichten: grondvesten; bekwaam: geschikt
door te duren: voort te bestaan
na: later
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hetwelk in vreed' en in oorlog, in al1433
uitmunten zal.
1435 Vaarwel. Van onzen zone jonk1435
en wilt uw harte nimmer scheiden.
U, en uw volk, de hemel pronk'1437
met lof van zulke vromigheiden,1438
dat faam wijdluchtig uw glorie uitbromm'1439
1440 al 't aardrijk om.1440
En mart zo lang niet hier ter plaats,1441
totdat men u belemmerd vinne.1442
Op schennis en veel droevig kwaads1443
is 't hart uit van uw vijandinne.
1445 Trekt voort en over de grenzen u geeft,1445
die Catten heeft.
BAETO,

Hes, Burgerhart, Zegemond, Rei van Nonnen, Rei van Joffrouwen, Rei van Soldaten

BAETO

O zuiverlijke ziel, gij die zijt opgevlogen1447
ter heilzaam' helle plek en, smet en smart onttogen,1448
met trotser schoonheid dan een sterfelijke bruid,
1450 in 't mid der sterren steekt ten hogen hemel uit.1450

1433
1435
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1445
1447
1448

1450

in al: in alles
vgl. Vergilius, Aeneïs, II, 789
pronk': moge opluisteren
vromigheiden: dappere daden
wijdluchtig: wijdverbreid; uitbromm': moge uitbazuinen
al 't aardrijk om: over de gehele aarde
mart: draal
belemmerd vinne: krachteloos vindt
schennis: verderf; kwaads: onheil
Trekt voort...heeft: trekt verder en begeeft u over de grenzen van het land der Catten
zuiverlijke: reine; opgevlogen: opgestegen
ter heilzaam' helle plek: naar het zalige, hemelse licht; smet en smart onttogen: buiten bereik
van blaam en smart gebracht. Volgens de voorstelling van de Stoa stegen de zielen van
onberispelijke mensen op tot boven de luchtlaag die de aarde omringt (de aer). Daar verblijven
zij in de aether, te midden van de sterren. Vgl. Somnium Scipionis (De droom van Scipio)
in Cicero, De Republica VI, 9; Lucanus, Pharsalia IX, 1-14
in 't mid: tussen; steekt ten hogen hemel uit: valt op aan de hoge hemel
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1455

1460

1465

1470

1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1469
1470
1472

Voor wier vergood aanschijn de glorielijke lichten1451
en sprenklen tintelgouds aan 't blauwe welfsel zwichten,1452
wier erelijk gelaat dat mensenharten kon1453
verslaan op aardrijk hier, daar suffen doet de zon.1454
O eedle Rycheldin, hoewel wij zijn verscheiden1455
zo menig eeuwig mijl, en dat er tussen beiden1456
een eindloos midden leit van zoveel leêge lochts,1457
van zoveel helder vuurs, van zoveel mistig vochts,
hoewel, in 't zelschap van de lichaamloze beelden,1459
uw reine geest deurgalmd wordt met de ware weelden1460
van 't onverkeerlijk hof, gij neemt de moeiten aan,1461
van uit den hogen, hier in deze diept' te slaan1462
't verkwikkend spel uws oogs, en laat meewarig dalen1463
op deez' verdoemenis die lukzalige stralen.1464
Zulks dat het flonk'ren van zo troostelijk een licht1465
in mijn verzonken hart een hogen hemel sticht.1466
Wilt, oren, dit geluid bemuren, en doet stremmen1467
zo stijf als diamant de goddelijke stemmen,
en nagelt z' in mijn borst, opdat ik, met haar kracht,1469
in spoed en tegenspoed, gewapend hou 't gedacht.1470
Ik volg, Godinne, waar gij henen raadt te trekken.
Men steke de trompet om 't leger op te wekken.1472

vergood aanschijn: vergoddelijkt gelaat; glorielijke: schitterende
sprenklen tintelgouds: flonkerende gouden sterren; welfsel: gewelf; zwichten: wijken
erelijk gelaat: edel voorkomen
verslaan: winnen; suffen doet: verlegen laat zijn
verscheiden: van elkaar verwijderd
zo menig eeuwig mijl: zo'n onmetelijke afstand; dat: hoewel; tussen beiden: tussen ons beiden
een eindloos...vochts: een oneindige ruimte ligt van zoveel ijle lucht, van zoveel aether en
zoveel waterdamp
zelschap: gezelschap; lichaamloze beelden: hemelse geestgestalten
deurgalmd: vervuld; weelden: vreugden
onverkeerlijk: onvergankelijk; gij neemt de moeiten aan: gij bent bereid u de inspanningen
te getroosten
van: om; uit: vanuit
't verkwikkend spel uws oogs: de verkwikkende glinstering van uw ogen; meewarig: barmhartig
deez' verdoemenis: dit rampzalige oord; lukzalige stralen: gelukbrengende blikken
zulks: zo; troostelijk: troostgevend
verzonken: in ellende verzonken
bemuren: vasthouden; en doet... stemmen: en laat deze goddelijke woorden stollen tot ze zo
hard zijn als diamant
nagelt z': sla ze; haar: hun
spoed: voorspoed; gewapend hou 't gedacht: de geest alert houd
om 't leger op te wekken: om het kamp te wekken
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BAETO,

Hes, Burgerhart, Zegemond, Rei van Nonnen, Rei van Joffrouwen, Rei van Soldaten

BAETO

O trouw gezelschap, hier te marren is niet goed.1473
Den vaderlande geev' nu elk de laatste groet,
1475 en zich aan geen' zijd' van deez' grenzen. Eeuwig duren1475
de Hemel doet uw roem bij vreemden en geburen,
landouwe lief. Dit is 't lest dat ik u betreê,1477
en laat u, opdat u niet laat d' inlandse vreê.1478
Gij jongsken, volgt m' en wenst dat nemmer ga verloren
1480 de kroon die gij verliest, al was z' u aangeboren1480
van aver t' aver. Zeg: God hoed' mijn grootvaêrs rijk.1481
HES

God hoed' mijn grootvaêrs rijk.
BURGERHART

Wij wensen 't al gelijk.
ZEGEMOND

De Hemel, vaderland, spreid' over u Zijn zegen.
REI VAN NONNEN

De Hemel houd' Zijn jonst altijd tot u genegen.1484
REI VAN JOFFROUWEN

1485 O plaats van ons geboort', Die hoed' u voor gekwel.1485
REI VAN SOLDATEN

O vaderland, wij gaan. Het ga u eeuwig wel.
BURGERHART

Grootmoedig vorst, wij zijn nu van de plaats begeven1487
die met den eersten aêm opblies ons aller leven,1488
die met haar vruchten eerst ons heeft al t' zaam gevoed,

1473
1475

1477
1478
1480
1481
1484
1485
1487
1488

marren: dralen
en [geev'] zich aan geen' zijd van deez' grenzen: en laat iedereen zich begeven naar de andere
kant van de grens; Eeuwig duren...lief: geliefd land, moge de Hemel uw roem bij
vreemdelingen en naburen voor altijd laten voortduren
dit is 't lest: dit is voor het laatst
en laat...vree: maar ik verlaat u opdat de binnenlandse vrede u niet zal verlaten.
al was ze u aangeboren van aver t' aver: al kwam ze je door geboorte van ouder op ouder
rechtens toe
hoed': bescherme
jonst: gunst
Die: de hemel; gekwel: leed
grootmoedig: edel; begeven: weggegaan
met den eersten aêm: vanaf de eerste ademtocht; opblies ons aller leven: onze levensvonk
aanwakkerde
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1490 uit wier gewas ons is gewassen vlees en bloed.1490
Wij hebben nu geruimd, mijn vorst, en zijn hier buiten1491
de grenzen van het rijk en palen die besluiten1492
de koninklijke macht, waar onzer klein en groot1493
aan onderworpen werd zelfs van zijn moeders schoot,1494
1495 en vinden ons ter plek, waar niemand te gebieden1495
heeft over ons. Dies staat u vrij ons vrije lieden1496
t' ontvangen in voogdij, en ons te kiezen, wien1497
wij toevertrouwen dat oorbaarlijkst zal gebiên.
Het openstaande rijk wilt over ons aanvaarden.1499
REI VAN SOLDATEN

1500 't Is onze wil.1500
ZEGEMOND

Verstrekt het volk een God op aarden.
BAETO

Ik heb de macht niet om te weigren 't geen gij wilt.
BURGERHART

Laat ons ontvangen dan den vorst op dezen schild.1502
Hef op.
BAETO

Ik zweer, naar wijs en wetten, d' heerschappije1503
bij raad van d' edelst' en de best' der burgerije1504
1505 te voeren over u, mijn lieden, dien naar mij,
met wien gij 't houdt, voortaan uw naam Baetauwers zij.1506
God hoed' mij voor 't aanstaand', en boete mij 't vervlogen leid,1507
zo waar als dit is.

1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1499
1500
1502
1503
1504
1506
1507

gewas: oogsten; gewassen: voortgekomen
hebben...geruimd: hebben verlaten
palen: grenspalen; besluiten: omvatten
onzer: elk van ons
werd: was
vinden: bevinden; ter plek: op een plaats
Dies: daarom
in voogdij: als onderdanen; en ons: en staat het ons vrij; wien wij...gebiên: van wie wij
verwachten dat hij ons op de meest heilzame wijze zal regeren
Het openstaande...aanvaarden: wij verzoeken u het vacante koninklijk gezag over ons te
aanvaarden
't Is onze wil: dat is ook onze wens; verstrekt: weest
Laat ons...schild: laat ons de vorst dan op dit schild verheffen
naar wijs: overeenkomstig de gewoonten; d' heerschappije: de regering
bij raad: horende de raad
met wien gij 't houdt: wiens zijde gij gekozen hebt; voortaan uw naam Baetauwers zij:
voortaan Baetauwers zult heten
God hoed'...is: moge God, zo waar als dit is, mij behoeden voor toekomstig verdriet en aan
mij het geleden verdriet goed maken
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BURGERHART

Hier is der Baetauwers mogendheid.1508
REI VAN SOLDATEN

Lang leev' de koning.
REI VAN JOFFROUWEN

Lang gezond.
REI VAN NONNEN

Altijd in eer.
1510 En 't mangel' zijner stam aan spruiten nimmermeer.1510
BAETO

In vrede kloek als bijen, in oorlog kloek als leeuwen1511
doorleef' mijn volk, met hun nakomelingen, d' eeuwen,
en nimmermeer en nijp' hen een te straf beleid.
ZEGEMOND

En nimmermeer en sloop' hen d' ongebondenheid.1514
REI VAN JOFFROUWEN

1515

1520

Vorsten hoog, die wilt bekleden
met glorie eerlijk uw heilige tronen,1516
weten moet gij, dat reden1517
zinnelijk heeft met uw glansrijke kronen
nagekuist des zons sieraden,
om u haar zeden
na te doen ijvren, en tonen
uw genaden,
aan goên en kwaden.
EINDE

1508
1510
1511

1514
1516
1517

Hier is der Baetauwers mogendheid: op deze plaats ontstaat het rijk der Bataven
En 't...nimmermeer: en moge het zijn geslacht nooit aan nakomelingen ontbreken
In vrede...beleid: moge mijn volk en zijn nakomelingen, in vredestijd ijverig als bijen, in de
oorlog dapper als leeuwen, de eeuwen doorstaan en moge hen nooit een te streng bewind
benauwen
En nimmermeer...ongebondenheid: en moge de teugelloosheid hen nooit naar de ondergang
voeren
glorie eerlijk: eervolle roem
weten moet...kwaden: weet dan dat het menselijk vernuft in de luister van uw kronen
symbolisch de pracht van de zon heeft weergegeven opdat u, evenals de zon, uw gunsten
zult betonen aan goede en slechte mensen
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Nawoord
Een dichter maakt naam
Toen de Amsterdamse dichter Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) in 1613 zijn
treurspel Geeraerdt van Velsen bij drukker-uitgever Willem Jansz. Blaeu, zijn oom,
het licht deed zien, moet die gebeurtenis voor hem van grote betekenis zijn geweest.
Met de verschijning van dit stuk trad de dichter eindelijk uit de anonimiteit van het
collectief van de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier en publiceerde hij
voor het eerst een werk onder zijn eigen naam. Hooft had toen al een aanzienlijk
oeuvre opgebouwd van emblemata, gedichten, liederen en toneelspelen, dat echter
grotendeels ongepubliceerd was gebleven. Wel waren er al enkele ongesigneerde
liederen opgenomen in liedboeken en had Blaeu in 1611 de Emblemata amatoria
met daarachter een flinke verzameling nieuwe ‘gezangen, liedekens en sonnetten’
in een elegant boekje anoniem op de markt gebracht, maar Hooft was nog nooit als
autonoom dichter naar voren getreden. Met de uitgave van dit treurspel presenteerde
deze burgemeesterszoon en hoge ambtenaar - hij was sedert 1609 baljuw van Gooiland
en drost van Muiden - zich zelfbewust als dichter aan het publiek.
Hoewel Geeraerdt van Velsen in verschillende opzichten vernieuwend was, zullen
voor velen in de eerste plaats de stofkeuze en de plaats van handeling verrassend
zijn geweest. Hooft had zijn onderwerp namelijk gezocht in de geschiedenis van
Holland en gekozen voor gebeurtenissen die zich ruim drie eeuwen geleden, in 1296,
hadden afgespeeld: de samenzwering van de edelen tegen graaf Floris V, gevolgd
door diens gewelddadige dood. Geen Nederlands toneelschrijver voor hem was ooit
zover teruggegaan in het verleden van Holland en Amsterdam. Dit treurspel was een
uiting van patriottisme van een dichter die trots was op zijn stad. Even opmerkelijk
was dat Hooft de handeling situeerde in en om het Muiderslot, het kasteel aan de
monding van de Vecht dat diende als zijn ambtswoning. Ook hiermee demonstreerde
de dichter dat hij er zich van bewust was te resideren in een kasteel waar zich
belangrijke historische gebeurtenissen hadden afgespeeld. Zo verleende hij het slot
de status van een lieu de mémoire. Verder zal de heroïsche lofrede op Amsterdam
waarmee het stuk eindigt het gevoel van eigenwaarde van de Amsterdammers hebben
gestreeld. Nog niet eerder was de snelle opkomst van de stad zo kunstig en meeslepend
verwoord.
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Het stuk is dan ook ontvangen als iets bijzonders en heeft in brede kring enthousiasme
gewekt. Dat valt af te leiden uit het feit dat uitgevers het lucratief vonden om de jacht
te beginnen op ongepubliceerd werk van de dichter. Al in 1614 verschenen er
ongeautoriseerde uitgaven van Hoofts vroegste spelen Achilles en Polyxena en
Theseus en Ariadne; het eerste bij een Amsterdamse, het tweede bij een Rotterdamse
uitgever. Kennelijk hadden zij de hand weten te leggen op afschriften die mogelijk
in het circuit van De Eglentier circuleerden. Een beter bewijs van Hoofts plotseling
verworven reputatie kan niet worden gegeven. Om zijn Granida eenzelfde lot te
besparen, bezorgde de dichter er zelf in 1615 de uitgave van bij Blaeu. Hooft had
als ‘het hoofd der Hollandse poëten’ een onaantastbare positie verworven.

Schrijven voor de gemeenschap
Een geëngageerd dichterschap
Tot de kenmerken van veel van Hoofts werk, zeker van zijn latere drama's en zijn
geschiedschrijving, maar ook wel van een deel van zijn poëzie, behoort een grote
politieke en maatschappelijke betrokkenheid en een sterke nadruk op politieke en
moraalfilosofische instructie. Het is iets te gemakkelijk om deze kenmerken zonder
meer te verklaren uit een horatiaans geïnspireerde attitude die eist dat literatuur zowel
nut als vermaak moet bieden en dus functioneel moet zijn. Ongetwijfeld is dat een
factor geweest, maar er spelen meer zaken mee, zoals de tijd waarin Hooft schreef,
zijn afkomst en achtergrond en het literaire milieu waarin hij verkeerde.
In Hoofts jeugd woedde de strijd om de Nederlandse onafhankelijkheid volop,
waarbij het aanvankelijk zelfs lang niet zeker was of deze met succes zou worden
bekroond. Hooft was een jeugdig getuige van de beroemde Tien Jaren, 1588-1598,
waarin de vrijheid daadwerkelijk werd bevochten. Toen hij op 4 juni 1609 zijn ambt
in het Gooi aanvaardde, was dat ruim twee weken na de officiële afkondiging van
het Twaalfjarig Bestand, waarbij Spanje de facto de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden als onafhankelijke staat had erkend. Het verwerven van de vrijheid
heeft Hooft een leven lang gefascineerd en een groot deel van zijn schrijverschap
bepaald.
Daar kwam bij dat hij opgroeide in Amsterdam, de stad die binnen korte tijd de
politiek en economisch machtigste stad van de jonge Republiek was geworden. Hooft
was trots op zijn vaderstad en beleefde haar expansie intensief mee. Dat blijkt al uit
het feit dat ook hij, zij het minder consequent dan Bredero, wel eens het epitheton
‘Amsterdammer’ aan zijn handtekening toevoegde.
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Hooft heeft een degelijke opvoeding genoten in een humanistisch en tolerant milieu
waarin hij ook vertrouwd is geraakt met alle aspecten van de politiek. Als zoon van
Cornelis Pieterszoon Hooft - de door Vondel in het gedicht Roskam geïdealiseerde
burgemeester met ‘een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel’, die ook in
werkelijkheid een onkreukbaar regent was - zal de jonge dichter al vroeg weet hebben
gehad van de problemen van de stedelijke en landelijke politiek en van de religieuze
tegenstellingen. Burgemeester Hooft was immers een uiterst geprononceerd stedelijk
politicus, die graag onomwonden voor zijn, soms uitgesproken, standpunten uitkwam.
Dat zal in zijn huiselijke kring wel niet anders zijn geweest. Wie opgroeit in zo'n
milieu krijgt de politiek in al haar facetten met de paplepel ingegoten. En dan kunnen
er maar twee dingen gebeuren: het kind raakt ook gegrepen en ontwikkelt een sterke
affiniteit met de politiek, of het wendt zich vol afkeer af van alles wat ermee te maken
heeft. Bij Hooft is het eerste het geval geweest.

Hooft en De Eglentier
Er was nog een derde, en zeker zo belangrijke, factor van invloed op Hoofts
verhouding tot de literatuur: het lidmaatschap van de oude Amsterdamse
rederijkerskamer De Eglentier, met haar zinspreuk ‘In liefde bloeiende’. Deze was
in 1578, het jaar van de Alteratie toen Amsterdam, als laatste stad in Holland, eindelijk
de kant van de Opstand had gekozen, aan haar tweede leven begonnen onder de
bezielende leiding van koopman-dichter Hendrik Laurensz. Spiegel. Voor het eerst
sedert jaren waren er weer mogelijkheden voor literaire activiteiten en het opvoeren
van toneelstukken. Spiegel en de zijnen hadden een brede politiek-culturele
doelstelling gericht op de bevordering van bovenreligieuze eendracht en solidariteit,
zowel in de kamer als in de stedelijke gemeenschap. Zij grepen daarvoor terug op
de didactische idealen van het zestiende-eeuwse humanisme, waarin intellectuele en
morele vorming, op basis van retorica en moraalfilosofie, centraal stonden. Als gevolg
daarvan ontwikkelde zich binnen De Eglentier een poëzieopvatting die inhield dat
literatuur lering moest bieden en dus een argumenteel karakter moest hebben, omdat
zij in de eerste plaats moest overtuigen. Met deze vernieuwende opvattingen stond
de Amsterdamse kamer overigens tamelijk alleen, omdat elders, met name onder
Leidse dichters en al eerder in de Zuidelijke Nederlanden, een muzisch-fictionele
dichtopvatting tot ontwikkeling was gekomen. Die hield in dat dichtkunst, op een
neoplatonische basis van goddelijke inspiratie, vooral was gericht op schoonheid en
verbeelding. De in Amsterdam ontwikkelde retorisch-didactische conceptie zou,
vooral in het begin van de zeventiende eeuw, uiterst vruchtbaar blijken voor het werk
van enkele jonge talentvolle Amsterdamse dichters.
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Een van hen was Pieter Hooft. Hij was nog maar zeventien toen hij in 1598 begon
aan zijn Grand Tour, de educatieve rondreis door Frankrijk en Italië, waarmee de
opvoeding van regentenzoons werd voltooid. Hij zou pas een kleine drie jaar later
in Amsterdam terugkeren. En aangezien het vrijwel zeker is - de meeste
literatuurhistorici nemen dat althans aan op gezag van Hoofts eerste biograaf Geeraardt
Brandt - dat hij al voor zijn vertrek naar Frankrijk zijn eerste treurspel, Achilles en
Polyxena, had voltooid en waarschijnlijk in de kamer had laten circuleren, moet hij
daar al op jonge leeftijd in zijn opgenomen. Dat bewijst ook de rijmbrief die hij in
1600 uit Italië richtte aan de ‘constrijcke geesten’ van de ‘Camer In Liefd' bloeyende’,
waarin hij voorspelde dat de moderne renaissanceliteratuur ook in Amsterdam tot
bloei zou komen.
Eenmaal teruggekeerd ontplooide de jonge dichter zijn talenten ten volle in de
kamer. Hij stond er onder de bescherming van Spiegel, zijn literaire en morele mentor.
Al vrij snel, in 1602, nam hij de leiding over van Spiegel, die naar Alkmaar was
verhuisd. Als leider van de kamer was Hooft omstreeks 1610 betrokken bij een
nieuwe ontwikkeling op het gebied van het toneel. De twee Amsterdamse kamers de Zuid-Nederlandse immigranten hadden sedert 1598 hun eigen, Brabantse kamer
Het Wit Lavendel - begonnen op hun vaste, hun door de stadsregering toegewezen,
locatie openbare voorstellingen te geven tegen een toegangsprijs van tweeënhalve
stuiver. De Eglentier speelde op de bovenverdieping van de Kleine Vleeshal in de
Nes; de winst droeg men af aan het Oudemannenhuis. Een zekere professionalisering
kon toen niet uitblijven, omdat een betalend publiek natuurlijk ook veeleisender was.
Waarschijnlijk lag hier een van de oorzaken van de conflicten die in het tweede
decennium in de kamer ontstonden tussen ‘moderne’, veeleisende en talentvolle
toneelschrijvers en de meer traditionele amateurs. Hoewel Hooft aanvankelijk heeft
geprobeerd de ontstane tegenstellingen te overbruggen met nieuwe reglementen,
leidde dat tot niets, zodat hij in 1617, samen met Bredero en Coster, De Eglentier de
rug toekeerde.
Maar in het eerste decennium van de nieuwe eeuw was er nog geen wolkje aan de
lucht. De Eglentier bood de jonge dichter een literair-cultureel milieu waarin hij zich
als een vis in het water moet hebben gevoeld. Hier kon hij zich richten op het schrijven
van poëzie die strekte tot het nut van de samenleving. Dat betekende niet dat hij als
dichter niet ook de neoplatonische conceptie had leren kennen. Hij had niet voor
niets langdurig in Italië en Frankrijk verbleven en een diepgaande kennis verworven
van hun moderne literatuur. Het virus van schoonheid en verbeelding had ook hem
getroffen. Veel van zijn lyrische poëzie getuigt ervan, evenals zijn spel Granida.
Toch is hij zijn Amsterdamse leerschool die hem de retorisch-didactische
dichtopvatting had bijgebracht, nooit ontrouw geworden zoals vooral naar voren
komt uit zijn dramatiek met haar sterk moreel-belerend karakter.
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Experimenteren met toneel
Als talentvolle jonge toneeldichter had Hooft aan het begin van de zeventiende eeuw
een unieke positie. Op grond van zijn vertrouwdheid met het klassieke en eigentijdse
Franse, Italiaanse en Neolatijnse toneel, en zijn kennis van de nieuwste dramatheorie
- er was op dat gebied van alles in beweging - kon hij de gangmaker worden van de
vernieuwing van het serieuze toneel. Hij introduceerde het ‘moderne’
renaissancedrama in de Nederlandse letterkunde. Ik noem enkele kenmerken van
zijn vroege werk. Voor zijn eerste twee spelen Achilles en Polyxena (± 1598) en
Theseus en Ariadne (1602) koos hij klassiek-mythologische stof. Deze spelen vertonen
een sterk retorische vormgeving en bieden al een deel van de thematiek die we ook
in Hoofts laatste twee treurspelen zien terugkeren: in Achilles en Polyxena de
huiveringwekkende val van de machtigen, in Theseus en Ariadne de nadruk op de
Providentia Dei, de voorzienigheid Gods, die het kwade uiteindelijk ten goede keert.
In het laatste stuk introduceerde hij ook het bovennatuurlijke spook- en geestelement
op het Nederlandstalige toneel. De stof van zijn spel Granida (1605) was geïnspireerd
door de Italiaanse pastorale, de intrige door de neoplatonische liefdesfilosofie. Dit
stuk vertoont al een veel meer coherente verhaallijn dan de beide vorige spelen. Ook
de introductie van de rei betekende een stap op weg naar grotere concentratie van
de handeling. De rei, die het anonieme koor van zijn eerdere spelen verving, was als
collectief personage bij de handeling betrokken en leverde dus commentaar van
binnenuit.
Men krijgt de indruk dat Hooft in de eerste tien jaar van de zeventiende eeuw het
speelveld in De Eglentier zo ongeveer voor zich alleen had en in zijn eentje
experimenteerde met de vernieuwing van het ernstige toneel. Door een gebrek aan
bronnen kunnen we niet echt goed inschatten hoe zijn spelen binnen de kamer werden
ontvangen, al weten we zeker dat zij werden opgevoerd. Maar in hoeverre zij door
zijn kamergenoten als vernieuwend werden ervaren is onbekend. Eerst in het tweede
decennium toen aanstormende talenten als Bredero en Coster ook het podium van
De Eglentier veroverden, zou blijken hoezeer Hoofts vroege werk een
voorbeeldfunctie had gehad.

De politieke situatie tijdens het bestand
Daar zowel Geeraerdt van Velsen als Baeto sterk politiek geëngageerde stukken zijn,
is het van belang kort stil te staan bij de ontwikkelingen in de binnenlandse politiek
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), de formele wapenstilstand tussen de
Republiek en Spanje. Zoals bekend ontstonden er in deze vredessituatie al vrij snel
interne conflicten van politieke en godsdienstige
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aard die tot grote binnenlandse verdeeldheid leidden en de eendracht van het land
bedreigden. Alles begon met een strikt theologische controverse over de predestinatie,
het vraagstuk of de mens door God is uitverkoren tot heil of tot verdoemenis, en de
daarmee samenhangende vraag of de mens hier zelf iets toe kan bijdragen of aan
afdoen. De kwestie speelde tussen de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus en
leidde tot felle tegenstellingen binnen de publieke calvinistische kerk, tussen de
aanhangers van Arminius, de arminianen of remonstranten, en de aanhangers van
Gomarus, de gomaristen of contraremonstranten. Doordat de arminianen zich al in
1610 met een remonstrantie - vandaar de naam remonstranten - tot de Staten van
Holland wendden, kreeg de zaak een politieke lading, omdat nu de vraag van de
verhouding tussen kerk en staat mee ging spelen. De remonstranten erkenden het
gezag van de staat in kerkelijke aangelegenheden en plaatsten daarmee de kerk
volledig onder de wereldlijke overheid, de contraremonstranten wilden dat de kerk,
zeker in theologische kwesties, onafhankelijk was van de staat. Er kwam nog bij dat
de gomaristen een nationale synode wilden, waar het leergeschil zou kunnen worden
uitgevochten en de Staten van Holland hier niets van wilden weten, omdat zo'n synode
zou kunnen leiden tot kerkscheuring. Dat laatste was iets dat in hun ogen de eenheid
van het land in groot gevaar zou brengen.
Daarnaast speelde een andere, meer politieke kwestie een rol, namelijk die van de
verhouding tussen de Staten en de stadhouder. De Staten van de gewesten claimden
sinds 1588 de soevereiniteit in hun provincies. In het gewest Holland had François
Vranck in 1587 in de Corte Verthoninghe de soevereiniteit van de Staten van Holland
al theoretisch onderbouwd, maar Hugo de Groot deed dat in 1610 met zijn Tractaet
vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique nog veel specifieker
door te bewijzen dat Holland vanaf de Bataafse tijd een onafhankelijke staat was
geweest, met een gedeeld gezag tussen Staten en vorst. De laatste ontving zijn gezag
uit handen van de Staten, de vertegenwoordigers van de adel en de steden, en bijgevolg
lag de soevereiniteit bij hen. In zijn betoog betrok De Groot ook de tegenwoordige
vorst, de stadhouder, in casu Maurits van Nassau, die in 1587 ook door de Staten
was aangesteld.
Als staatsvorm was de Republiek dus in feite een aristocratie met een sterk
monarchaal element. Tijdens de strijd tegen de Spanjaarden had dit systeem tamelijk
goed gewerkt, maar in de tweede helft van het Bestand begon het te haperen, als
gevolg van de kerkelijke en politieke tegenstellingen. Dat had te maken met het feit
dat zich twee facties vormden. Aan de ene kant een staatsgezinde, geleid door de
landsadvocaat, Johan van Oldenbarnevelt, met Hugo de Groot als zijn rechterhand,
die zowel de soevereiniteit van de Staten als het oppergezag van de staat in kerkelijke
zaken verdedigde. Van deze factie verwachtten de remonstranten hun heil. Aan de
andere kant was er een prinsge-
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zinde factie, die de contraremonstranten, die de overgrote meerderheid vormden
binnen de publieke kerk, steunde. Deze, waarin de contraremonstranten zwaar waren
vertegenwoordigd, neigde naar Maurits, omdat zij in hem haar vorst en natuurlijke
beschermheer zag. Als deze factie de overhand zou krijgen, zou dat met zich
meebrengen dat de positie van de stadhouder zou worden versterkt en dus het
monarchale element in de Republiek sterker zou worden. Er speelden nog wel meer
kwesties, maar als achtergrond van Hoofts twee stukken kunnen we hiermee volstaan.
Aanvankelijk bemoeide Maurits zich niet zo veel met het conflict. Dat veranderde
in het begin van 1617, toen hij al vrij snel partij koos voor de contraremonstranten.
Op 23 juli 1617 ging hij openlijk over naar hun kant door met groot gevolg ter kerke
te gaan bij dominee Rosaeus in de Haagse Kloosterkerk, een kerk die de
contraremonstranten op 9 juli, naar achteraf bleek met Maurits' instemming, hadden
gekraakt. Kort daarop namen de Staten van Holland de zogenaamde Scherpe Resolutie
aan, waarmee Oldenbarnevelt het conflict op scherp zette en Maurits regelrecht tegen
zich in het harnas joeg. Als kapitein-generaal, opperbevelhebber van de krijgsmacht,
werd Maurits door de Staten als het ware buitenspel gezet. De Scherpe Resolutie
machtigde namelijk de stedelijke magistraten om naar eigen behoefte soldaten in
dienst te nemen, de zogenaamde waardgelders, die de orde moesten handhaven.
Bovendien stelde de Resolutie dat de in de Hollandse steden gelegerde garnizoenen
dienden te gehoorzamen aan de Staten van Holland en aan de magistraten van de
steden waar ze gelegerd waren. Een regelrechte oorlogsverklaring aan de
kapitein-generaal die niet goed kon aflopen.
De rest is bekend. Maurits zette zich aan het werk om langzaam maar zeker de
positie van Oldenbarnevelt en de zijnen te verzwakken en hen daarna uit te schakelen.
In augustus 1618 was het zover. In opdracht van de Staten-Generaal liet hij de
landsadvocaat en zijn voornaamste medewerkers, onder wie De Groot, arresteren.
Een jaar later rolde Oldenbarnevelts hoofd op het schavot, zat De Groot op Loevestein
gevangen en begon in Dordrecht de Nationale Synode die tot de uitstoting van de
remonstranten uit de publieke kerk zou leiden. Formeel was het conflict voorbij,
maar er waren grote tegenstellingen ontstaan die nog lang zouden nasmeulen.

Geeraerdt van Velsen
Inhoud
Als het stuk begint is het avond. Machtelt van Velsen wacht op het Muiderslot op
de komst van haar man in gezelschap van enkele Amstellandse Jofferen, die
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haar gastheer Gijsbert van Aemstel haar als hofdames heeft toegewezen. Zij weet
niet waar haar man is of wat hij uitvoert. Machtelt houdt een lange klacht (v. 1-136)
waarin zij, eerst moeizaam en duister, maar geleidelijk toegankelijker vertelt wat
haar niet al te lang geleden is overkomen: zij is verkracht door haar landsheer, graaf
Floris V van Holland. Zij vreest voor de gevolgen: ‘Duur zal, Hollandse vorst, u
uwen hoogmoed staan! // En voorbood' is mij 't hart van schrikkelijke kwaên!’ (v.
75-76).
De misdaad heeft diepe sporen bij haar nagelaten. Zij benadrukt dat haar leven in
de bloei van haar jeugd - Machtelt moet een heel jonge vrouw zijn - van het ene
moment op het andere is verwoest, zodat zij zichzelf tot een nietswaardig wezen
voelt gereduceerd (v. 7-12). Voortdurend geeft zij signalen af die de toeschouwer
duidelijk maken hoe het met haar gesteld is: zij reageert allergisch op licht en zon
en prefereert het duister van de nacht, zij heeft sterke doodsverlangens en wordt
beheerst door angst voor mensen. Het publiek - zowel de toeschouwer als de lezer herkent in die signalen de symptomen van melancholie, de veel voorkomende vorm
van depressiviteit in de zeventiende eeuw. Als gevolg van Floris' misdaad is Machtelt
ten prooi gevallen aan deze ziekte.
Aanvankelijk is zij niet in staat te vertellen dat Floris haar heeft ‘verkracht’ (v.
38-39), maar zij weet zich te hernemen en past een retorische truc toe die het haar
gemakkelijker maakt erover te praten. Zij laat Floris in haar verbeelding ter
verantwoording roepen door diens vader, de Rooms-Koning Willem (v. 40-56), en
laat deze zijn zoon in verschillende opzichten scherp veroordelen. Zo zegt Willem
dat Floris wel in biologisch opzicht zijn zoon is, maar niet in moreel. Ook maakt hij
de zwaarte van de misdaad duidelijk: Floris heeft namelijk niet zomaar een vrouw
verkracht, maar in een en dezelfde persoon achtereenvolgens een gehuwde vrouw,
een adellijke dame, de dochter van een vriend en de echtgenote van een vertrouweling.
Moreel gezien wordt de misdaad bij elke kwalificatie van haar sociale status zwaarder.
Verkrachting was voor een zeventiende-eeuwer niet zomaar een vergrijp, maar een
misdaad tegen de vrijheid en als zodanig de hoogste smaad die men iemand kon
aandoen. Willem verwijt Floris ook dat deze zijn misdaad niet had begaan uit
hartstocht, maar weloverwogen om Geeraerdt zo diep mogelijk te krenken.
Opmerkelijk is wel dat Machtelt de mogelijkheid open laat dat Floris niet totaal is
verdorven (v. 59-60).
Als het hoge woord eruit is, kan zij rustiger vertellen over haar situatie en haar
angst voor de gevolgen. Tegen het einde van haar klacht smeekt zij om de vergetelheid
van de slaap, omdat zij aan ernstige slapeloosheid lijdt en haar geest wordt gekweld
door ijzingwekkende droombeelden. Allemaal symptomen van melancholie. Omdat
Machtelt uiteindelijk heeft kunnen vertellen wat haar bedrukt, werkt haar klacht
therapeutisch en kan een proces van genezing beginnen.
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Machtelts optreden contrasteert fel met het nu volgende: de allegorische figuren
Twist, Geweld en Bedrog, de destructieve krachten, die door de Hollandse edelen
uit de hel zijn opgeroepen (v. 138-139), komen met veel stampij door een luik in de
vloer van het voortoneel naar boven, te beginnen met Twist die is ‘opgedonderd uit
de voorburcht van der helle’ (v. 137). In dit verband een enkele opmerking over de
toneelfaciliteit van De Eglentier: Hummelen heeft aangetoond dat de kamer beschikte
over een zogenaamd polytopisch toneel met een vast decor dat verschillende plaatsen
kon vertegenwoordigen. Het had geen voorgordijn, zodat dat niet gebruikt kon worden
voor locatiewisselingen, en er waren verschillende toneeltoegangen. Het voortoneel
kon ook als een bepaalde locatie dienen.
Twist, Geweld en Bedrog pochen over hun desastreuze activiteiten in verleden en
toekomst, waarbij Geweld een reeks oorlogen, burgeroorlogen en andere
gewelddadigheden opsomt in Europa, Azië en Afrika, die in de veertiende, vijftiende
en zestiende eeuw zullen plaatsvinden (v. 220-242.). Maar eerst staan zij nu, anno
1296, op het punt hun verwoestende activiteiten in Holland te ontplooien. Dit optreden
kan worden beschouwd als de visualisering van Machtelts angstdromen.
De Rei van Amstellandse Jofferen sluit het bedrijf af met een verslag in
balladevorm van de voorgeschiedenis. Hij eindigt in mineur over de toekomst, maar
schetst een vrij positief beeld van Geeraerdt. Als vertrouweling van Floris was deze,
kort na zijn huwelijk, op een gezantschapsreis gestuurd om de belangen van de graaf
te behartigen en hij deed dat met grote inzet: nijver, nechtig en trouw (v. 271). Hij
had geen enkel idee dat de graaf wrok tegen hem koesterde en hem uit de buurt wilde
hebben om zijn boze plannen met Machtelt te kunnen uitvoeren. Een negatief trekje
van Geeraerdt was dat hij wat al te vrijmoedig scherpe en weinig hoofse antwoorden
gaf. Dat de Rei zo positief oordeelt over Geeraerdt betekent dat hij, evenmin als
Machtelt, op de hoogte is van wat Geeraerdt precies uitvoert. Zo positief als de Rei
is over Geeraerdt, zo negatief is hij over Floris. Hij tekent hem als hoogmoedig en
trots, wraakzuchtig en berekenend. Floris laat zich door zijn minnares ophitsen en
is gewelddadig (v. 329-331). Hij heeft wel wroeging, maar die kan tweeledig zijn:
of over zijn daad als zodanig of omdat hij beseft dat hij zich nu in de problemen heeft
gewerkt. Het publiek in de zaal zal zowel in de melodie als in sommige strofen het
bekende historielied over Geeraerdt en Floris hebben herkend, dat Hooft als
uitgangspunt heeft genomen voor deze rei.
Het tweede bedrijf speelt wat later op de avond en begint met de aankomst van
Geeraerdt van Velsen op het Muiderslot. Machtelt schrikt hevig als ze verneemt dat
Floris in handen van de edelen is en realiseert zich onmiddellijk dat de rampen die
zij voorzien heeft nu werkelijkheid gaan worden. Karakteristiek voor haar toestand
van melancholie legt ze, ten onrechte natuurlijk, de schuld
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bij zichzelf: ‘Van hoeveel kwaads, helaas, zal ik al oorzaak wezen’ (v. 362). Even
kenmerkend is het feit dat zij Floris niet wil zien, een melancholica wil nu eenmaal
niet geconfronteerd worden met de veroorzaker van haar ziekte. Wel probeert zij op
alle mogelijke manieren Geeraerdt tot matiging te bewegen, omdat ‘wraak geen
schennis en geneest’ (v. 372), maar deze luistert nergens naar.
Van het positieve beeld dat de Rei in het eerste bedrijf van Geeraerdt heeft gegeven,
blijft vanaf het moment dat deze het toneel betreedt, weinig over. Hij toont zich
haatdragend, wraakzuchtig en triomfantelijk, heeft geen begrip voor Machtelts
gemoedstoestand en verwacht op z'n minst dat zij even wraakzuchtig zal zijn als
hijzelf.
Nu volgt de eerste confrontatie tussen Floris en zijn drie belagers, Geeraerdt van
Velsen, Harman van Woerden en Gijsbert van Aemstel. Floris staat voor hen met
gebonden handen en een handschoen in de mond (v. 446). Zij maken hem onmiddellijk
duidelijk dat hij niet veel goeds van hen heeft te verwachten: ‘Uw hoge sprongen
zijn, heer meester, nu gedaan [...] in onze hand is 't, u te sparen of t'ontlijven’ (v.
388-390). Daarop komen zij met hun beschuldigingen, de een wat doordachter dan
de ander. In de kern van de zaak verwijten zij hem alledrie hetzelfde: tiranniek gedrag.
De graaf stelt zich aanvankelijk voorzichtig hiërarchisch op: ‘Gij heren, ben ik niet
uw wettig vorst?’ (v. 448). Maar al snel beseft hij zijn kwetsbare positie, bekent
schuld en vraagt, in overeenstemming met het heersende rechtssysteem, wat hij moet
doen om de zaak in juridisch opzicht te vereffenen (v. 515). Van Velsen en Van
Woerden maken hem duidelijk dat van vereffening geen sprake kan zijn, zij willen
wraak (v. 516-519). Floris manoevreert verder behoedzaam en constitutioneel. Of
zijn berouw op dit moment al echt is, is moeilijk in te schatten; het kan ook een
tactische manoeuvre zijn om dit voor te wenden.
De samenzwerende edelen opereren verschillend: Van Velsen en Van Woerden
worden gedreven door wraaklust en zijn niet voor rede vatbaar. Dit blijkt vooral uit
Geeraerdts opmerking ‘De minste van het volk is halsheer des tirans’ (v. 464). Die
verraadt meer over Geeraerdts gemoedstoestand dan over de vigerende opvattingen
inzake tirannenmoord in Hoofts tijd. Alleen in kringen van de jezuïetische en
radicaalste calvinistische tirannenbestrijders vernam men toen zulke geluiden. De
uitspraak laat vooral zien hoezeer Geeraerdt is geradicaliseerd en alle redelijke
grenzen, zeker ten opzichte van de positie van de landsheer, uit het oog heeft verloren.
Na dit twistgesprek verlaten de allegorische figuren Eendracht, Trouw en
Onnozelheid de aarde. Zij vormen de tegenhangers van Twist, Geweld en Bedrog
uit het eerste bedrijf. Nu de helse machten van oorlog en verwoesting naar de aarde
zijn gekomen, is daar voor hen geen plaats meer. Zij worden door de Rei van
Hemellieden met muziek en gezang in de hemel verwelkomd.
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De Rei van Amstellandse Jofferen besluit het tweede bedrijf door de grootheid van
het antieke Rome, dat uiteindelijk toch ten onder is gegaan, te bezingen. Laat niemand
menen aan de vergankelijkheid te ontkomen, het onwrikbare noodlot heeft grenzen
gesteld aan machthebbers en grote rijken. Vanaf v. 653 richt de Rei zich op de
eigentijdse politieke situatie van 1296 en bezweert alle betrokkenen om van de
ingeslagen weg, die regelrecht naar burgeroorlog leidt, terug te keren, want ‘men
kan nu nog terug’ (v. 664).
Nog later op de avond, niet al te ver voor middernacht, zijn de drie samenzweerders
opnieuw bijeen en komt Van Aemstel erachter dat zijn twee medeconspirateurs hem
bewust hebben misleid. Zij stellen hun persoonlijke wraakzucht boven de belangen
van het land en willen Floris, levend of dood, uitschakelen. Het feit dat Gijsbert geen
enkel idee heeft gehad van de werkelijke drijfveren van zijn medecomplotteurs en
dus ook geen achterdocht heeft gekoesterd, getuigt van een grote naïviteit. Een
opmerkelijk element is dat Gijsberts beschrijving van het effect van de legering van
vreemde troepen in het land (v. 746-753), directe reminiscenties moet hebben
opgeroepen aan de eigentijdse geschiedenis van de Opstand.
Als Geeraerdt later op de avond Machtelt voorhoudt dat Van Aemstel clement wil
zijn tegenover Floris, pleit ook zij ervoor om de belangen van de gemeenschap boven
de persoonlijke wraakgevoelens te laten prevaleren. Als Machtelt dan verneemt dat
Geeraerdt zijn schildknaap naar Timon de tovenaar heeft gestuurd om de afloop van
de zaak te weten te komen, beseft ze haarscherp op welk een hellend vlak haar man
zich begeeft en dat zijn wraakzucht hem naar de ondergang voert: ‘Wat kwader
raadsman, lief, waar gij mee gaat te rade!’ (v. 822). Uit dit alles blijkt trouwens wel
dat Machtelts gezonde verstand en haar redelijk inzicht volop functioneren.
Daarna zien we tegen middernacht een sceptische schildknaap arriveren bij de
verblijfplaats van Timon de tovenaar in Muiderberg. In een fraaie echoscène maakt
de schildknaap contact met Timon, die te voorschijn komt en pocht op zijn magische
vermogens. Nadat uiteindelijk een helse geest Geeraerdts vraag met ‘'t Is wel van
hem verzind, // dat hij 't zich onderwindt’ (v. 978-979) nogal dubbelzinnig heeft
beantwoord, vertrekt de schildknaap even sceptisch als hij gekomen is. Het valt op
dat Hooft, ter versterking van de couleur locale, voor deze scène gebruik maakt van
een in zijn tijd bekend fenomeen uit de realiteit: de echo van Muiderberg. Op de
Timon-scène kom ik nog nader terug.
De Rei van Amstellandse Jofferen veroordeelt tot slot van dit derde en langste
bedrijf de morele neergang van Geeraerdt. Zijn ‘lof [is] verkeerd in laster, // zijn
roem in schande’ (v. 1038-1039). De Rei richt zich ook op Van Aemstel en vraagt
zich af waarom deze zo naïef was. In dat verband wijst hij erop dat samenzweerders
vrijwel altijd handelen uit persoonlijke motieven als haat
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of verkeerde ambitie. Maar hij sluit Gijsbert daarvan nadrukkelijk uit, omdat deze
onbaatzuchtig opkwam voor het algemeen belang.
Het vierde bedrijf is vol dramatische verwikkelingen. Het loopt tegen de ochtend
als de onrustig slapende Floris wakker schrikt doordat de geest van Geeraerdts
vermoorde broer verschijnt en hem wraakzuchtig zijn spoedige dood aanzegt: ‘nu is
uw tijd nabij!’ (v. 1084). Zijn optreden heeft het gewenste effect, want Floris raakt
hevig ontsteld - met geesten van gestorvenen valt nu eenmaal niet te spotten - en
roept luidkeels om Van Velsen.
Er volgt een moeizaam, en van de kant van Floris emotioneel gesprek tussen de
twee antagonisten. Floris bekent nu ronduit schuld, vernedert zich steeds dieper en
probeert Geeraerdt genoegdoening te bieden door voor te stellen met diens
bastaarddochter te trouwen. Hij gaat diep door het stof, maar bereikt niets bij de
onvermurwbare Geeraerdt, die hem ten slotte in wanhoop achterlaat. In een
kernachtige monoloog komt Floris dan tot het inzicht dat zijn val niet pas van gisteren
is, maar al lang aan de gang was (v. 1160-1169). Vooral de verkrachting van Machtelt
ligt hem zwaar op de maag. Hoewel hij nog steeds - zoals al eerder tegenover
Geeraerdt - zijn minnares de schuld ervoor aanwrijft, ziet hij uiteindelijk wel in wat
er met hem aan de hand was (v. 1176-1177): omdat hij overmoedig was geworden
door zijn voorspoed, konden zijn begeerten zijn redelijk verstand uitschakelen en
hem een zedeloze weg opdrijven. Met de dood voor ogen toont Floris toch berouw.
Hierop volgt een muzikaal intermezzo met de trompetter die het aanbreken van
de dag aankondigt met een schitterend dageraadslied (v. 1182-1191). Korte tijd later
slaat dezelfde trompetter groot alarm, want er naderen van alle kanten vijanden om
de graaf te bevrijden. De samenzweerders besluiten onmiddellijk met Floris weg te
trekken en de vrouwen onbeschermd achter te laten, zoals Geeraerdt aan Machtelt
in hun laatste ontmoeting vertelt. Hij veegt Machtelts vrees voor het woedende volk
van de tafel met de loze troost ‘de vrouwelijke staat zal u genoeg bevrijen’ (v. 1231)
en snelt weg, Machtelt in wanhoop achterlatend. Het is een dieptepunt in Geeraerdts
optreden. Hij handelt even onridderlijk als schandelijk door de weerloze vrouwen
zonder bescherming in de steek te laten. Verblind door zijn wraakzucht laat hij zijn
eigen plannen en zijn persoonlijke veiligheid prevaleren boven zijn ridderplicht om
de zwakken en weerlozen te beschermen.
De Rei bezingt eerst de held die weerstand biedt tegen de ‘openbaren dwingeland’
(v. 1240). Dichters en geleerden zullen zo iemand vereeuwigen. Maar ook helden
die alles riskeren voor het algemeen belang, zoals Gijsbert van Aemstel, verdienen
roem. Dat is heel anders met ‘groten’ die alles passief over zich heen laten komen
en zich van het lot van anderen niets aantrekken. Zij mogen dan veilig leven, maar
niemand zal hun naam ooit kennen. Het is opmerkelijk dat de Rei zo expliciet het
bestaan en de roem van de tirannendo-
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der en van de politiek actief betrokken ‘machtige’ plaatst tegenover dat van de
volstrekt passieve ‘grote’ en over de laatste, bijna honend, een negatief oordeel velt.
Men kan hierin, zoals Maljaars heeft betoogd, een impliciete verdediging zien van
de handelwijze van Gijsbert tegenover Floris: hij mag dan misschien uit naïviteit de
verkeerde middelen tegenover de graaf hebben willen gebruiken, maar hij heeft dat
wel gedaan terwille van het algemeen belang.
De eerste scène van het vijfde bedrijf speelt zich af in Muiderberg. De door
Geeraerdt dodelijk verwonde Floris sterft, omringd door zijn trouwe Rei van Naarders,
een christelijke dood. Maar zelfs nu nog legt Floris de schuld van zijn ondergang
voor een deel bij ‘het vrouwenbeeld aanminnig, // waaronder school, vermomd,
lichtvaardigheid krankzinnig’ (v. 1298-1299). Tot het einde toe is hij niet bereid de
volledige verantwoordelijkheid voor zijn wandaad tegenover Machtelt op zich te
nemen. Floris geeft opdracht ter nagedachtenis aan zijn dood een kerk te laten bouwen
op de plek waar hij sterft. Opnieuw verwerkt Hooft hiermee een lokaal gegeven.
Na de dood van de graaf, zingt de oprecht bedroefde Rei van Naarders, die symbool
staat voor Floris' aanhang onder het volk, een klaaglied over het grote verlies dat
Holland en Zeeland hebben geleden nu hun beschermer niet meer leeft. Daarmee
roept deze rei een positief beeld op van de Hollandse graaf dat sterk contrasteert met
het volstrekt negatieve dat de edelen van hem hebben gegeven. Ook Floris' waardige
sterven draagt bij aan dat beeld. Hooft kon natuurlijk de in het algemeen positieve
beeldvorming van Floris V in de Hollandse geschiedschrijving niet totaal negeren.
Dan zijn we terug op het Muiderslot waar Machtelt en haar hofdames van de
gevluchte trompetter in de vorm van een senecaans bodeverhaal vernemen wat er
gebeurd is na het vertrek van de edelen met hun gevangene uit het Muiderslot: de
hinderlaag van de Naarders bij Muiderberg, Geeraerdts onridderlijke moord op Floris,
het gevecht en Geeraerdts vlucht. Machtelt en de Rei van Amstellandse Jofferen die nu dus heel direct in de handeling is betrokken - blijven samen achter. Machtelt
ziet de komst van het woedende volk met angst tegemoet en trekt zich terug om zich
met gebeden voor te bereiden op de dingen die komen. Bitter gestemd beklaagt de
Rei de rampspoed die deze ‘deugdgeurige roos’ (v. 1420), die nergens schuld aan
draagt, is overkomen. Daarna veroordeelt hij Floris en Geeraerdt om hun daden en
eindigt bij het Hollandse volk dat nu rouwt om zijn vorst. Ten prooi aan tweedracht
en burgeroorlog staat het niets dan rampspoed te wachten: ‘O heilig' Eendracht, gij
verlaat ons, en wanneer, // wanneer, welvarens stut, wanneer zien wij u weer?’ (v.
1474-1475). Deze woorden roepen het vertrek van de aarde van Eendracht, Trouw
en Onnozelheid in het tweede bedrijf in herinnering. Met deze regels eindigt in feite
de handeling en zou het spel afgelopen moeten zijn. En dan doet Hooft iets bijzonders
door de Rei, als hij is uitgezongen, van uitputting en verdriet zacht-
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jes in te laten sluimeren, terwijl deze zich dat zelf nog bewust is: ‘D'oogschelen
worden zwaar en kracht van vaak gedogen, // het droevig harte stemt met d'
uitgewaakte ogen’ (v. 1476-1477).
Als de Rei daar ingesluimerd zit, verschijnt de riviergod de Vecht op het toneel
om hem te troosten door met zijn voorspellingen de droevige gebeurtenissen in het
wijdse perspectief van de providentia Dei te zetten en heden (1613) en verleden
(1296) onlosmakelijk met elkaar te verbinden. Eerst als de Vecht is uitgesproken,
ontwaakt de Rei uit zijn sluimering en krijgt het laatste woord, vol verrukking over
wat hij gezien en gehoord heeft. Hij heeft de boodschap van de riviergod uitstekend
begrepen:
Voorwaar, de Hemel weet wel hoe Hij 't schikken zal,
en zegent dikwijls als Hij uit schijnt op verdelgen. (v. 1747-1748)

Afgezien van het nadrukkelijk politiek-morele slotpleidooi waarop ik nog terugkom,
is de profetie van de Vecht voor alles een lofrede op Maurits van Nassau en op
Amsterdam. Maurits wordt vergeleken met Jupiter zelf en hij is een tweede Alexander
de Grote. Hoofts vaderstad wordt bezongen als het machtige nieuwe
wereldhandelscentrum.
Het optreden van de Vecht kan de dichter hebben ontleend aan Daniël Heinsius'
Neolatijnse tragedie over de moord op Willem van Oranje, Auriacus sive Libertas
saucia (Oranje of gewonde vrijheid) uit 1602. In dat stuk laat Heinsius, nadat de
handeling met het vertrek van Libertas saucia is geëindigd, Maurits alsnog opdraven
om aan te kondigen dat hij de dood van zijn vader zal wreken en de Spanjaarden zal
verdrijven.
De profetie van de Vecht is waarschijnlijk gebracht als een muzikale slaapscène.
Terwijl de Rei op het toneel zichtbaar slaapt, zal een voordrager de tekst met muzikale
begeleiding hebben gereciteerd. Als de acteur zijn rol goed heeft gespeeld, moet deze
scène op het Amsterdamse publiek een onvergetelijke indruk hebben gemaakt. Niet
alleen omdat men niet eerder een dusdanig hooggestemde lofrede op de expansie
van Amsterdam op het toneel zal hebben gehoord, maar ook omdat hij een gevoel
van trots op de eigen stad moet hebben aangewakkerd. Het zou mij niet verbazen als
een groot deel van de roem die Hooft in 1613 verwierf met Geeraerdt van Velsen
berust op de indruk die de lofrede van de Vecht heeft gemaakt.
Zo zien we Hooft de ongelukkige afloop van het gebeuren als het ware omkeren.
Als de feitelijke handeling is afgelopen zijn er alleen maar verliezers. Floris is dood
en de opstandige edelen zijn op de vlucht, het land is in chaos. Het publiek, op de
hoogte met Het lied van Gerrit van Velzen, weet hoe het met Geeraerdt zal aflopen;
over het lot van Machtelt zal het weinig twijfels hebben gehad. En dan, met de profetie
van de Vecht, trekt de dichter in een machtige
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greep de tragische angel uit het stuk en plaatst de gebeurtenissen in het licht van het
zinvolle godsbestuur, waarmee deze rampzalige gebeurtenissen worden teruggebracht
tot een noodzakelijke schakel in de geschiedenis van het machtige Amsterdam van
1613. Met deze troost kan het publiek naar huis.

De Timon-scène
In het derde bedrijf is Van Velsens schildknaap vanaf v. 833 op weg naar Timon de
tovenaar, die ergens bij Muiderberg zijn verblijf heeft in een onderaards hol (v. 888),
om deze te raadplegen over de uitkomst van de samenzwering. De schildknaap heeft
de nodige twijfels over zijn opdracht, omdat hij weinig geloof hecht aan verhalen
over bovennatuurlijke fenomenen. Wel geeft hij toe niet alles te kunnen verklaren
wat zich voordoet en gelooft ook hij dat er goede en kwade geesten bestaan. Zo'n
sceptische houding was in Hoofts tijd nog lang geen gemeengoed, want veel mensen
geloofden in het bestaan van demonen, geesten en spoken en dus ook in de magische
vermogens van heksen en tovenaars, die in contact met hen konden treden. Deze
stonden dan ook in een kwade reuk als creaturen van de duivel en moesten, op gezag
van de kerken, uit de samenleving worden gestoten. De vele heksenvervolgingen in
Europa laten zien dat men die opdracht ernstig nam, al vormde de Republiek op dat
gebied een gunstige uitzondering.
Men maakte onderscheid tussen goede en slechte geesten. Tot de eerste behoorden
de engelen, die zich, volgens de meeste opvattingen, niet meer in deze wereld
manifesteerden; dat hadden zij alleen in bijbelse tijden gedaan. De slechte geesten
waren duivels, dat wil zeggen afvallige engelen, of demonen. Tot de geesten rekende
men ook de zielen van gestorvenen. Geesten beschouwde men als onstoffelijke
wezens die een luchtlichaam konden aannemen waardoor zij zintuiglijk waarneembaar
waren via het gezicht of het gehoor. Zij konden zich ook vertonen in de gestalte van
een dode, getuige bijvoorbeeld de geest van Geeraerdts dode broer die aan Floris
verschijnt. In alle gevallen joegen zij mensen grote schrik aan, zoals ook de
paniekreactie van Floris laat zien. Hoewel het bestaan van al deze fenomenen in het
begin van de zeventiende eeuw door intellectuelen als Hugo de Groot wel ter discussie
werden gesteld, geloofden de meeste mensen er heilig in.
Terug nu naar de schildknaap en zijn wedervaren. Zijn scepticisme vloeit voort
uit zijn eigen gebrek aan ervaring, hij heeft nooit iets bovennatuurlijks meegemaakt.
Angst kent hij niet, maar hij is wel nieuwsgierig naar wat hem zal gebeuren. Hoewel
het niet duidelijk is of hij Timon al eens eerder heeft gezien of alleen maar veel over
hem heeft gehoord, geeft hij, al voor hij hem te zien krijgt, een uitvoerige beschrijving
van het afschrikwekkende uiterlijk van de
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tovenaar (v. 866-870). Volgens de bestaande opvattingen kregen tovenaars zo'n
afstotelijk uiterlijk door hun omgang met de duivel. Hooft heeft Timons uiterlijk
gebaseerd op een beschrijving in de Pharsalia, het epos over de Romeinse
burgeroorlog, van de dichter Lucanus (39-65 n. Chr.). Deze beschrijft in het zesde
boek het bedrijf van de Thessalische tovenares Erictho wier uiterlijk sterk
overeenkomt met dat van Timon. De beschrijving van de schildknaap loopt uit in de
sceptische vraag:
Onzalig mens, is dan uw wijsheid ongemeen
gebonden aan dusdanige wanschapenheên? (v. 871-872)

Onmiddellijk daarop relativeert de schildknaap nog meer als hij zich afvraagt of
lichtgelovige jonge mensen en vrouwen soms vatbaarder zijn voor zo'n afstotend
uiterlijk en dus gemakkelijker slachtoffers van de machinaties van de tovenaar. Uit
alles blijkt dat de schildknaap geestelijk zelf uit sterk hout is gesneden en zich niet
zo snel zal laten begoochelen.
Dan spreekt de schildknaap Timon aan, ook weer met de nodige scepsis, en volgt
de echoscène. Timon komt te voorschijn en beroemt zich erop een necromanticus te
zijn, een tovenaar die in staat is een dode door bezweringen en toverformules naar
de aarde terug te halen om hem te laten antwoorden op vragen (v. 922-926). Ook
bezit hij het vermogen om demonen op te roepen die de afloop van een onderneming
kunnen voorspellen (v. 927-929). Nadat de schildknaap heeft gezegd wat Geeraerdt
wil weten, roept Timon met veel omhaal van woorden en bezweringen de helse geest
op, legt deze de vraag voor en krijgt een wel erg beknopt antwoord. Als alles voorbij
is en de schildknaap weer op weg naar het slot, blijkt dat hij niet echt onder de indruk
is als hij nuchter constateert dat men zulke wonderlijke zaken alleen 's nachts in het
donker teweeg kan brengen. Al lopend beredeneert hij ook het dubbelzinnige antwoord
van de helse geest en stelt vast dat Geeraerdt daar niets mee zal kunnen beginnen.
In de handeling betekent deze scène dat Van Velsen door in contact te treden met
de duivel en zijn trawanten en daarmee eeuwig onheil over zichzelf af te roepen, de
mogelijkheid om op zijn schreden terug te keren voor zichzelf zo goed als heeft
afgesneden. Impliciet houdt dat een krachtige veroordeling in van Geeraerdts gedrag,
omdat deze zich in het verkeerde kamp begeeft in de strijd tussen God en Satan. In
bredere zin betekent de scène, volgens Veenstra, dat Hooft het verschijnsel tovenarij
doorprikt en laat zien dat het niet meer is dan een handig menselijk spel van bedrog
en leugen.
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Een politiek drama
Geeraerdt van Velsen is doortrokken van politieke lering. Dat aspect is al in een
vroeg stadium herkend. We beschikken niet over directe getuigenissen uit de tijd
van ontstaan, maar wel over een gezaghebbend oordeel uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw. Dan schrijft Hoofts eerste biograaf, Geeraardt Brandt, in zijn
Leeven van Pieter Corneliszoon Hooft (1677) dat de kenners het stuk niet alleen
prezen om de literaire kwaliteiten, maar ook om de politieke inhoud. Het bevatte
‘geen kleen deel der burgerlijke wijsheid, en beste regeerregels der oude en nieuwe
Schrijveren,’ die het ‘in zo weinig bladen beknoptelijk begreep, en klaarlijk
ontvouwde’.
Politieke spelen worden nogal eens gestoken in het jasje van het historiedrama dat
is gebaseerd op historische gebeurtenissen waarvan het publiek redelijk op de hoogte
is en dat vaak veel verwijzingen bevat naar de actuele politieke situatie. Een bekende
vorm daarvan is weer het samenzweringsdrama. Tot die categorie behoort Geeraerdt
van Velsen, waarin de uitvoering en de gevolgen van het complot centraal staan.
Hooft demonstreert dat een samenzwering tegen een tiranniek vorst een
ondeugdelijk politiek middel is, omdat de uitkomst niet valt te voorzien en zelfs kan
leiden tot burgeroorlog of andere rampspoed voor het volk. Daarom moet tegen een
tiran op een legitieme manier verzet worden geboden binnen de mogelijkheden die
de constitutionele verhoudingen bieden. Alleen dan is verzet te rechtvaardigen. Ook
in andere zin laat de dichter zien dat een samenzwering een ondeugdelijk middel is:
de conspirateurs vertrouwen elkaar vaak niet en geven dus hun eigenlijke motieven
niet bloot, met alle gevolgen van dien.
In het stuk komen allerlei politieke kwesties aan de orde die nauw met elkaar
samenhangen, te beginnen met de vraag of Floris een tiran is. Verwant daaraan zijn
vragen als aan welke eisen een goed vorst moet voldoen en in hoeverre deze is
onderworpen aan de wetten van het land. Dit laatste wordt weer bepaald door de
constitutionele verhoudingen tussen graaf en Staten.
Is Floris een tiran? Alvorens hierop in te gaan aan de hand van het stuk, luisteren
we nog eens naar Geeraardt Brandt, niet alleen de biograaf, maar ook iemand die
nauwe contacten onderhield met Hoofts zoon Aernout en uit die hoek over de nodige
informatie kon beschikken. Brandt laat er weinig twijfel over bestaan hoe hij de
persoon van Floris ziet als hij schrijft: ‘Het gemeen betreurde de Tirannie’. En over
Floris' dood lezen we: ‘De Tiran raakte ellendig aan zijn einde, en betaalde het
schenden van 's Lands vrijheden en wetten met zijn bloed’. Duidelijke taal.
In de ‘Inhoud’, voorafgaand aan het stuk, schetst Hooft het beleid van Floris: hij
heeft het gewone volk langdurig bevoordeeld ten nadele van de adel die hij
onderdrukte, onrecht aandeed en vijandelijk bejegende. De vijandigheid
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culmineerde in de verkrachting van Machtelt van Velsen. Floris verdrukte doelbewust
de adel die, zoals we nog zullen zien, een van de pijlers van de staat vormde. Hooft
mag dan hier de term tiran niet gebruiken, zijn oordeel over Floris is uitgesproken
negatief. Dit valt des te meer op als we in aanmerking nemen dat de dichter in de
rest van zijn ‘Inhoud’ een tamelijk neutraal verslag geeft van de gebeurtenissen.
In het stuk zelf bestaat er geen enkele twijfel. Voor de drie samenzweerders is het
geen vraag: de graaf overschreed de grenzen van zijn macht en dat maakte hem tot
een tiran. Hij was de schrik van de onderzaten (v. 365), die er genoegen in schiep de
beide Staten, vertegenwoordigers van de adel en de steden, te honen en de ridderschap
te krenken (v. 366-368). Die krenking van het aanzien en de waardigheid van de adel
ging heel ver en wordt in de discussie nader geconcretiseerd. Floris heeft bewust
bewerkstelligd dat de broer van Geeraerdt van Velsen op grond van valse
beschuldigingen ter dood werd veroordeeld en geëxecuteerd, terwijl zijn bezittingen
werden geconfisceerd. Deze beschuldiging culmineert in Gijsberts uitspraak ‘O
gruwel, eelmans eer te doôn met valse schulden’ (v. 421), dat wil zeggen dat hij de
reputatie van een roemrijk geslacht heeft aangetast door valse beschuldigingen. Floris
heeft niet alleen onrecht gepleegd in juridische, maar ook in morele zin door de
aristocratische erecode te schenden. Daarmee is hij een ‘verrader eerloos, streep, en
schandvlek aller groten’ (v. 397) geworden, omdat hij de waardigheid van de hele
adel heeft aangetast en zichzelf te schande gemaakt. En daar is het niet bij gebleven,
want naast het onrecht de adel in het algemeen aangedaan, heeft Floris Geeraerdts
eigen eer in het bijzonder geschonden door diens vrouw Machtelt te verkrachten.
Floris behandelde de adel dus niet alleen onrechtvaardig, maar hij vernederde hem
ook ten diepste.
In hoeverre heeft het zeventiende-eeuwse publiek de kwalificatie van tiran die de
edelen Floris geven als terecht ervaren? Men kan immers stellen dat Floris het in
verschillende opzichten niet zo nauw heeft genomen en de nodige misstappen heeft
begaan, maar daarmee nog niet tot tirannie is vervallen. Dat is toch iets te gemakkelijk.
Iemand als Hooft die zo is geschoold in de politieke theorie, zal zijn personages niet
zomaar een dergelijke terminologie in de mond leggen. Het antwoord biedt Hugo de
Groot in zijn Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique.
In het zesde hoofdstuk van dat boekje betoogt De Groot dat van tirannie kan worden
gesproken wanneer vorsten de grenzen die hun door de wet worden gesteld,
overtreden. Deze uitspraak laat weinig ruimte voor misverstand, want we hebben
gezien dat dat bij Floris het geval is, zodat de edelen hem terecht zo mogen
bestempelen.
In verband hiermee komt de vraag naar voren aan welke eisen een goed vorst moet
voldoen. Het is Gijsbert van Aemstel die zich hier het uitvoerigst en meest principieel
over uitlaat. Tijdens het twistgesprek tussen Floris en de ede-
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len in het tweede bedrijf wijst hij Floris erop dat deze tot zijn hoge ambt was geroepen
op grond van zijn hoge geboorte en door het feit dat zijn voorouders hadden
uitgeblonken in vorstelijke deugden. Hij houdt Floris voor dat juist die afkomst hem
verplichtte om als een deugdzaam vorst ‘met rechtvaardigheid // te sturen volken
trots’ (v. 404-405). Dan zou iedereen hem respecteren vanwege zijn reputatie en
integriteit. Het is misgegaan met Floris toen hij bewust de misschien wel belangrijkste
vorstelijke deugd, justitia, uitschakelde door, tegen zijn eigen geweten in, Geeraerdts
broer te laten veroordelen. Door zo de stem van zijn geweten het zwijgen op te leggen,
vernietigde Floris het vermogen om in moreel opzicht juist te handelen. Daarmee
was hij tot een redeloos wezen verworden (v. 413-420).
Deze justitia, de gerechtigheid, staat centraal in Gijsberts betoog. Toen Floris een
zo essentiële deugd uitschakelde, had dat vergaande consequenties voor een andere
vorstelijke deugd als prudentia (politiek inzicht of politieke wijsheid) en voor
afgeleide deugden als temperantia (gematigdheid) en magnanimitas
(grootmoedigheid). Ook deze werden aangetast en gingen teloor. Dat bleek in het
bijzonder uit Floris' handelwijze tegenover Machtelt. Als zijn prudentia hem niet in
de steek had gelaten, had hij van tevoren de politieke gevolgen in de meest brede zin
ingeschat en zijn daad niet gepleegd; als hij zich door temperantia had laten leiden,
hadden zijn kwalijke begeerten niet de overhand kunnen krijgen en als zijn
magnanimitas niet al zo sterk was aangetast, zou hij Machtelt nooit op zo'n
schandelijke manier hebben kunnen overweldigen. Vanaf het moment dat hij justitia
uitschakelde, kon het dus in moreel opzicht alleen maar erger worden en gingen
ondeugden als hoogmoed, overmoed, ongerechtigheid, geweld en bedrog zijn handelen
bepalen.
Als Floris in het tweede bedrijf voorzichtig begint schuld te erkennen, komt een
ander aspect naar voren en wel de kwestie in hoeverre de vorst is onderworpen aan
de wetten. Floris pleit ervoor rekening te houden met zijn hoge positie en zijn handelen
dus niet te beoordelen naar de maatstaven die men voor het gewone volk hanteert.
Opnieuw is het Van Aemstel die dan een doordacht betoog houdt (v. 496-512). Hij
stelt dat een vorst is onderworpen aan de wetten en verordeningen die zijn afgekondigd
door de Staten, die hem hebben aangesteld. Deze gebondenheid aan de wetten vloeit
voort uit zijn positie, al mag hij wel enige vrijheid van handelen nemen. Hij is er
bovenal toe geroepen op een voorbeeldige en deugdzame wijze met prudentia en
justitia te regeren en het algemeen belang te bevorderen. Daarom is de vorst ook niet
alleen gebonden aan de wetten, maar wordt zijn handelen ook bepaald door de
onveranderlijke wetten van God en de Natuur, die in het rationele bewustzijn van de
mens zijn verankerd. Juist dit hele complex stelt hem in staat om als exempel te
dienen voor zijn onderdanen. Die hebben meer oog voor zijn ethiek dan voor zijn
geboden.
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Nu de vorst niet boven de wet blijkt te staan, zijn we gekomen bij de constitutionele
verhoudingen in Holland zoals die uit Geeraerdt van Velsen naar voren komen. En
weer is het Gijsbert van Aemstel die het meest fundamenteel zaken aan de orde stelt.
Als Floris in het tweede bedrijf eindelijk iets mag zeggen, herinnert hij de edelen
onmiddellijk aan zijn positie ten opzichte van hen: ‘Gij heren, ben ik niet uw wettig
vorst?’ (v. 448). Geeraerdt antwoordt dat hij dat was zolang hij zich aan zijn eer en
eed hield; toen hij daar steeds minder rekening mee hield, verloor hij voor hen zijn
vorstelijk gezag. Gijsbert graaft dieper en begint met erop te wijzen dat Floris
tegenover de drie edelen, in hun functie van leden van de Staten, de voornaamste
voorwaarden waarop hij is aangesteld, namelijk hen getrouw te regeren en te
beschermen, heeft verbroken. Daarom zijn de edelen hem geen gehoorzaamheid
meer verschuldigd. Floris reageert dan terecht met:
Zo stelt mij dan te recht voor 't lichaam van de Staten.
't Geen mij mijn kranse gaf, dat oordeel' van mijn krans. (v. 462-463)

In feite belijden allen hier de grootiaanse visie op de verhouding tussen vorst en
Staten, zoals deze tot uitdrukking komt in het al eerdergenoemde Tractaet vande
oudtheydt vande Batavische, nu Hollandsche Republique. In dit politieke geschrift
legt De Groot de soevereiniteit al vanaf de Bataafse tijd bij de Staten. Zij stellen de
vorst aan en leggen hem de nodige beperkingen op: ‘Deze macht der Staten is geweest
het fundament van de Republiek, de toevlucht van gelijkmatige gerechtigheid, de
toom van de Vorstelijke Hoogheid’. Voor Hugo de Groot is een regnum mixtum, een
gemengde regering van vorst en Staten, de beste regeringsvorm, mits bij de Staten
de soevereiniteit ligt. Hij verbindt de voordelen van een aristocratische en een
monarchale regeringsvorm met elkaar doordat deze zowel vrijheid als waardigheid
garandeert en de aristocratie in staat stelt de hoogste ambten te bereiken.
Vanuit deze invalshoek gezien, wordt ook de argumentatie van Gijsbert in het
derde bedrijf duidelijk als hij zijn medecomplotteurs erop wijst dat het er om moet
gaan, ‘naar voorouders zeên’ (v. 779), de constitutionele verhoudingen in Holland
te herstellen. Floris had dat altijd weten te beletten door te verhinderen dat de Staten
bijeen werden geroepen. Nu is die mogelijkheid er wel en daarvan moet gebruik
worden gemaakt. Alleen de vergadering van de beide Staten heeft het gezag om de
ambities van Floris weer terug te brengen tot de juiste proporties en zijn macht te
beperken (v. 778-782). Juist het feit dat Hooft deze constitutionele verhoudingen in
de dertiende-eeuwse situatie zo sterk accentueert, maakt duidelijk dat zijn opvattingen
volledig aansloten bij die van De Groot. Een reden temeer om ervan uit te gaan dat
Hooft ook diens visie op tirannie zal hebben gedeeld.
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Gijsbert van Aemstel maakt indringend duidelijk dat de graaf niet beschikt over enig
absoluut gezag, maar onder beperkende voorwaarden is aangesteld. Als hij die
voorwaarden overtreedt is het aan de Staten om hem te corrigeren en in het uiterste
geval af te zetten. Elke andere mogelijkheid van verzet is uitgesloten, alleen de Staten
verkeren in de positie de graaf tot de orde te roepen.
Hiermee is meteen duidelijk hoe zwak de positie van de samenzwerende edelen
is. Zij zijn illegaal bezig en kunnen zich nergens op beroepen. Van Velsen en Van
Woerden weten dat natuurlijk ook en zij hebben hun persoonlijke motieven voor
Van Aemstel dan ook verborgen gehouden en de zaken zo voorgesteld dat deze in
de mening verkeerde dat zij gedrieën hetzelfde doel nastreefden met de
gevangenneming van Floris, namelijk ‘om gelegenheid te winnen // tot het vergaderen
der Staten’ (v. 742-743). Gijsbert ging ervan uit dat men op deze manier Floris zou
kunnen dwingen verantwoording voor zijn beleid af te leggen tegenover de Staten.
Toch blijft het van de constitutioneel denkende Van Aemstel onbegrijpelijk dat hij
zo naïef is geweest om te geloven dat men, door onwettig geweld tegen de graaf aan
te wenden, een legaal doel zou kunnen bereiken.
Gijsberts ontzetting als hij verneemt dat zijn medecomplotteurs Floris willen
uitleveren aan de koning van Engeland en zijn minderjarig zoontje in zijn plaats
willen aanstellen, is dan ook begrijpelijk. Hij beseft dat zo'n gang van zaken de
Engelse koning een veel te grote zeggenschap zal geven in de Hollandse politiek en
zelfs kan leiden tot de legering van vreemde soldaten in het land. Voor een legalistisch
denkend iemand als hij is dat niet minder dan hoogverraad. Zijn kompanen
daarentegen voelen er niets voor de Staten bijeen te roepen, omdat zij er niet van
zijn overtuigd dat die hun zijde zullen kiezen. Ze werpen Gijsbert dan ook de vraag
voor wat te doen als de Staten de zijde van de ‘tiran’ kiezen. Diens antwoord is
ondubbelzinnig:
Wil 't beste deel des volks verheerd zijn van tirannen,
het oordeel staat aan haar, des dulden zij, elkeen
die dulde dan met haar, of geev' hem elders heen. (v. 786-788)

Als de Staten ervoor kiezen de tirannie te dulden, dan moet men zich daarbij
neerleggen of in ballingschap gaan. Want, voegt Gijsbert eraan toe, als men de Staten
uitschakelt zal dat uiteindelijk zelfs tot burgeroorlog kunnen leiden: het ergste dat
een land kan overkomen. Gijsbert wijst dus verzet tegen de tiran dat niet is
gelegitimeerd door de Staten principieel af.
Deze uitspraak verraadt dat Hooft vertrouwd was met de ideeën van Justus Lipsius,
die in zijn Politica (1589) had betoogd dat als de keus moet worden gemaakt tussen
het verdragen van tirannie of burgeroorlog, het eerste is te prefereren. Maar dezelfde
opvatting had Hooft ook bij Montaigne, zijn favoriete schrijver, veelvuldig gelezen.
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In de rede van de Vecht vinden we de bevestiging van Hoofts grootiaanse visie op
de constitutionele verhoudingen in Holland: de Vecht voorspelt de verheffing van
Maurits tot stadhouder door de Staten (v. 1524-1531), die vanuit die positie de
bevrijdingsoorlog zal voeren. Maar de Vecht snijdt ook andere thema's aan, zoals de
noodzaak van het handhaven van eendracht. Het thema eendracht krijgt, zoals we
hebben gezien, in het stuk relatief veel aandacht, maar was iets dat Hooft ook buiten
de literatuur bezighield. Al aan de vooravond van het Twaalfjarig Bestand, in maart
1609, had hij in een brief de nadruk gelegd op het grote belang van eendracht, opdat
de Republiek haar eenheid zou bewaren en versterken tijdens het Bestand. Eendracht
en welvaart hingen in de visie van denkers als Lipsius en De Groot, en ook van veel
regenten, onlosmakelijk met elkaar samen.
In zijn peroratie (v. 1712-1743) wijst de Vecht nog eens op de zo snel opgekomen
welvaart van de stad. Daarna slaat hij een meer beschouwelijke toon aan en
accentueert hij de gevaren van rijkdom en winstbejag en in verband daarmee de
grilligheid van de fortuin. Ook staat hij stil bij de negatieve maatschappelijke gevolgen
die de plotselinge rijkdom met zich meebrengt: achteruitgang van de moraal en
minder respect voor de wetten (v. 1716-1724). In dit opzicht ziet hij een belangrijke
taak weggelegd voor de overheid. Hij doet een beroep op de burgerlijke overheid
om politiek en maatschappelijk een voorbeeld te zijn voor het volk. De overheid
moet onkreukbaar zijn, geen overmatige rijkdom najagen en matigheid betrachten,
niet het eigenbelang laten prevaleren, de oude zeden handhaven en de wetten naleven.
De rede loopt uit in een oproep voor een gematigd beleid ‘recht tussen dienstbaarheid
en wetteloosheid heen’ (v. 1739). Alleen dan kunnen welvaart en groei worden
gewaarborgd. Al deze ideeën zijn terug te vinden in Lipsius' Politica, maar kunnen
Hooft natuurlijk ook van huis uit vertrouwd zijn. Hoe dat ook zij, Hooft kiest hier
voor een duidelijke politieke moraal van de overheid.
Deze politieke stellingname raakt, zoals Spies heeft laten zien, aan de actuele
stedelijke politiek van dat moment, want in de Amsterdamse vroedschap waren
omstreeks 1613 voor het eerst sterk kritische geluiden te horen over de baat- en
heerszucht van enkele leden van de stadsregering. Hoofts vader behoorde tot de
meest uitgesproken critici.
Zo heeft Hooft in het treurspel zijn visie gegeven op tal van min of meer actuele
politieke kwesties: de constitutionele verhouding tussen vorst en Staten, tirannie en
samenzwering als oorzaken van burgeroorlog, het recht van verzet tegen een tiran,
en het belang van eendracht, het staatsbeleid en de politieke moraal van de overheid.
Tenslotte bepleit hij in de apotheose nog eens met grote nadruk een beleid van wijze
matiging als waarborg voor een harmonische en welvarende staat. Dit alles maakt
dat we Geeraerdt van Velsen in alle opzichten als een politiek drama kunnen
beschouwen.
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Bronnen
Een van de opmerkelijkste gegevens uit Geeraerdt van Velsen is dat Hooft een direct
verband legt tussen de moord op Floris V in 1296 en de ontwikkeling van Amsterdam
tot bloeiende handelsmetropool aan het begin van de zeventiende eeuw. In slechts
één van Hoofts bronnen wordt diezelfde link gelegd.
De dichter heeft voor zijn stuk verschillende bronnen gebruikt, waaronder de eerste
Amsterdamse stadsgeschiedenis uit 1611, Rerum et urbis Amstelodamensium historia,
van de hand van de Harderwijkse hoogleraar Johannes Isacius Pontanus. Van dit
werk verscheen drie jaar later de Nederlandse vertaling door Petrus Montanus onder
de titel Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam.
Pontanus legt hetzelfde verband als Hooft: Gijsbert van Aemstel is de schakel tussen
de gebeurtenissen van het jaar 1296 en de opkomst van Amsterdam in de vroege
nieuwe tijd. De historicus besteedt verder veel aandacht aan de persoon van Floris
V en diens politiek tegenover de Hollandse edelen, die uiteindelijk leidde tot de
samenzwering en Floris' dood. Bij Pontanus vlucht Gijsbert van Aemstel onmiddellijk
na de moord naar het buitenland, maar keert hij al in 1299 naar Amsterdam terug
om meteen te beginnen met de versterking van de stad. Precies op dit punt laat Hooft
de Vecht (vanaf v. 1498) met zijn eigenlijke profetie beginnen.
Verder schrijft Pontanus niets negatiefs over de samenzwering en de
gevangenneming van de graaf, al keurt hij de moord wel af. Het valt op dat
verschillende details uit het Floris-verhaal bij Pontanus grote overeenkomst vertonen
met gebeurtenissen of uitspraken in het treurspel. Ik geef een saillant voorbeeld. In
haar monoloog in het eerste bedrijf wil Machtelt op een gegeven moment zeggen
dat zij vreest dat de mensen die haar zien onmiddellijk zullen denken dat zij ook ‘ene
van de vrouwen’ (v. 38) is met wie Floris seksuele omgang heeft gehad. De suggestie
van Machtelt dat zij een van velen zou zijn heeft bij onderzoekers wel vragen
opgeroepen. Pontanus schrijft uitvoerig over Floris' onmatigheid in eroticis en
vermeldt dat hij ‘ook de bedden van anderen met overspelen’ bevlekt heeft, onder
wie ‘edele dochters en vrouwen met wille of tegen wille’. Daarmee krijgt Machtelts
uitspraak een stevige bodem.
Een groot deel van de profetie van de Vecht over de opkomst en de bloei van de
stad is rechtstreeks aan Pontanus ontleend. De overeenkomsten, ook in de volgorde
van de gebeurtenissen, gaan vaak zo ver, dat we met zekerheid kunnen stellen dat
Pontanus' stadsgeschiedenis Hoofts belangrijkste bron moet zijn geweest. Het lijkt
me zelfs niet onwaarschijnlijk dat zijn kennismaking met dat boek een directe
aanleiding kan hebben gevormd voor het schrijven van Geeraerdt van Velsen.
Pontanus bood hem plotseling historische verbanden die zijn eigen visie op de
geschiedenis ondersteunden.
Hooft heeft ook bijzonderheden ontleend aan verschillende andere histo-
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rische bronnen zoals de in 1517 verschenen Divisiekroniek van Cornelius Aurelius,
waarin een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de gebeurtenissen rond Floris
V. Ook de Hollandsche Rijm-kronijk van Melis Stoke, die in 1591 door de Leidse
humanist Janus Dousa was uitgegeven, heeft hij onder ogen gehad. Voor de rei aan
het eind van het eerste bedrijf heeft hij gebruikgemaakt van het ook onder de
Amsterdammers bekende Lied van Gerrit van Velsen, dat in verschillende versies
verkrijgbaar was. Hooft heeft niet alleen sommige strofen ervan overgenomen, maar
ook, zoals we zagen, de melodie, zodat de Rei van Amstellandse Jofferen een
regelrechte contrafact zong. De constitutionele verhoudingen tussen de graaf en de
Staten in het stuk zijn, zoals gezegd, gebaseerd op Hugo de Groots Tractaet vande
oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique uit 1610.
Naast deze bronnen waaraan Hooft directe historische gegevens heeft ontleend,
resoneren in Geeraerdt van Velsen tal van literaire en andere teksten van klassieke
en eigentijdse auteurs onder wie Cicero, Horatius, Lucanus, Ovidius, Seneca, Garnier,
Lipsius en Montaigne.

Structuur
Een van de eerste zaken die opvalt is dat Hooft meer dan in zijn vroegere stukken
naar concentratie heeft gestreefd, al was dat ook al wel zichtbaar in Granida. Aan
het slot van de ‘Inhoud’ formuleert hij de eenheid van tijd en plaats. Wat de eerste
betreft heeft hij die zeker bereikt, want de ‘gespeelde’ tijd zal niet veel meer dan
twaalf uur in beslag nemen. De eenheid van plaats is relatief: de gebeurtenissen
spelen zich in en om het Muiderslot af.
Ingewikkelder ligt het met de handeling. Die vertoont zonder meer concentratie:
alles in het stuk hangt samen met de gevangenname van Floris. Toch ontbreekt het,
zoals Konst heeft aangetoond, vrijwel aan initiatieven die de handeling verder helpen.
Dat zien we bijvoorbeeld in de vele discussies die in wezen nergens toe leiden, omdat
er geen actie volgt. Ook de verschillende optredens van de bovennatuurlijke machten
dragen nauwelijks iets bij aan de handeling, maar versterken voornamelijk de sfeer.
De definitieve afwikkeling van de gebeurtenissen wordt uiteindelijk in gang gezet
door de externe factor van de dreigende komst van het volk naar het Muiderslot.
Daardoor staan de afzonderlijke scènes min of meer los naast elkaar en krijgt het
stuk een nogal statisch karakter.
Structureel en inhoudelijk gezien staat Geeraerdt van Velsen in een West-Europese
traditie die is bepaald door de opvattingen over het ernstige toneel van de
zestiende-eeuwse Italiaans-Franse humanist Julius Caesar Scaliger en door de inhoud
en vormgeving van de klassieke tragedies van de Romeinse
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dichter Seneca. Scaliger had zijn ideeën in 1561 verwoord in zijn Poetices libri
septem.

Intermezzo: Scaligers Poëtica en Seneca's voorbeeld
Scaliger formuleert in zijn Poëtica een aantal eisen waaraan een tragedie moet
voldoen: de hoofdpersonen moeten vorsten of andere hooggeplaatsten zijn, de
gebeurtenissen op het toneel moeten zowel verheven als gruwelijk zijn, het begin
van het stuk moet relatief kalm zijn, het einde ongelukkig en dat alles moet in ernstige
en verheven taal worden gebracht. In de geest van Horatius is het doel van literatuur,
en dus ook van het drama, volgens Scaliger het overdragen van een ‘aangename
zedenleer’, die het publiek moet inspireren tot moreel juist maatschappelijk gedrag.
Om dat te bereiken moet een toneeldichter door de uitbeelding van ‘handelingen’
inzicht geven in de morele kwaliteit van de emoties, de menselijke neigingen waaruit
die handelingen voortkomen. De middelen die de dichter daarvoor kan aanwenden
zijn: het uitbeelden van deugd en ondeugd in het gedrag van de hoofdpersonen,
waarbij de goeden kunnen worden beloond en de slechten gestraft. De koren en de
sententiae, korte spreuken die een algemene waarheid bevatten, moeten de expliciete
morele instructie bieden. Om een optimaal effect te bereiken, moet het voorgestelde
op het toneel geloofwaardig zijn. Het begrip eenheid van handeling, dat zo belangrijk
is voor het aristotelische drama, treffen we bij Scaliger niet aan. In plaats daarvan
kiest hij voor veelvoudigheid en gevarieerdheid. Wel spreekt hij zich uit voor een
zekere eenheid van plaats en tijd.
Opmerkelijk is dat Scaliger zijn theorie vooral heeft gebaseerd op de gruwelijke
inhoud van Seneca's tragedies, die een pathetische uitbeelding geven van de menselijke
hartstochten. Seneca demonstreert destructieve passies als tomeloze wraakzucht,
afgunst, wellust of haat die hun escalatie vinden in gruwelijk geweld. Daartegenover
staan de bespiegelende koren. Ook biedt hij het nodige aan griezel- en horrorsituaties
en aan het bovennatuurlijke. Seneca's stukken hebben een sterk retorische structuur
met lange monologen, tirades of speeches gericht tot één persoon, twistgesprekken
waarin geargumenteerd wordt, en felle flitsende woordenwisselingen, de zogenaamde
stychomythieën waarin de discussianten telkens één zin in de mond gelegd krijgen.
Maar zij bieden meer: een stoïsche moraal die de mens leert een wisselend lot in
gemoedsrust te aanvaarden.
Sedert het midden van de zestiende eeuw was iedere leerling van de Latijnse
School - dus ook Pieter Hooft - door en door vertrouwd geraakt met Seneca's tragedies.
Met hun vaste beelden, scènes en thema's en hun specifieke retorische vormgeving
boden zij de leerlingen hét oefenmateriaal bij het onder-

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

228
wijs in de retorica. Humanistisch geschoolde dichters en schrijvers konden later in
hun eigen werk volop gebruik maken van al deze literaire kennis die hun geestelijk
eigendom was geworden. Niemand had bezwaar tegen zo'n werkwijze, omdat men
vanuit het door iedereen beleden imitatio-principe er van nature op was gericht grote
literaire voorbeelden structureel en inhoudelijk na te volgen en in eigen werk te
integreren.
Het is duidelijk dat de rol van Seneca's tragedies van immens belang is geweest voor
het onstaan van het vroege Nederlandse renaissancetoneel. Hoe groot de invloed is
geweest van Scaligers Poëtica is moeilijker te traceren. De Utrechtse
literatuur-historicus W.A.P. Smit veronderstelde dat Scaligers opvattingen het
Amsterdamse literaire milieu hebben bereikt via het professoraat van diens zoon,
Josephus Justus, in Leiden. De Amsterdamse dichters zouden er zo - zowel Hooft
als Coster hadden in die tijd in Leiden gestudeerd - globale kennis van hebben
verworven. In dat verband introduceerde Smit de term senecaans-scaligeriaans voor
het vroege renaissancetoneel.
Geeraerdt van Velsen heeft onmiskenbaar een retorische structuur. Monologen,
tirades, discussies en twistgesprekken wisselen elkaar af. Hooft gebruikt ze niet alleen
voor moraalfilosofische uiteenzettingen en politieke discussies, maar ook om zijn
personages te karakteriseren. De emotionele uitbarstingen zoals de openingsklacht
van Machtelt, Floris' monoloog, de korte gesprekken tussen Geeraerdt en Machtelt,
het gesprek tussen Geeraerdt en Floris na het verschijnen van de wraakgeest en Floris'
sterfscène, bieden Hooft de mogelijkheden tot genuanceerde karaktertekening.
Bijzonder zorgvuldig gaat Hooft om met de belangrijkste rei: de Rei van
Amstellandse Jofferen. Hij kiest er voor het eerst voor om deze een vaste plaats te
geven: aan het eind van de bedrijven als er een natuurlijke pauze valt. Dat is een
goed moment voor reflectie in moraliserend commentaar op de gebeurtenissen en
de personages. In dit opzicht is Hoofts voorbeeld maatgevend geworden voor veel
andere toneelschrijvers.
Het optreden van Twist, Geweld en Bedrog in het eerste bedrijf is een senecaans
element dat verwant is aan soortgelijke voorstellingen van de Furiën in Seneca's
drama's. Hooft kan het daaraan hebben ontleend, maar het kan ook teruggaan op de
rol van de drie Furiën in Auriacus, de door Hooft bewonderde Neolatijnse tragedie
van Heinsius. De scène is gericht op effect: het oproepen van een onheilspellende
sfeer. De contrastieve pendant ervan in het vertrek van Eendracht, Trouw en
Onnozelheid in het tweede bedrijf werkt even dreigend, omdat het publiek zich
realiseert dat nu de kwade machten regeren.
Ook de Timon-scène functioneert als een echte senecaanse griezelscène. Voor een
publiek dat veelal nog in tovenarij en hekserij gelooft - niet iedereen was zo sceptisch
als de schildknaap - moet wat er zich op het toneel afspeelt een
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onheilspellende sfeer hebben opgeroepen: de donkere nacht, de beschrijving van
Timons afzichtelijk voorkomen, de echoscène, de aarde die beweegt en rookt en
vlamt bij het verschijnen van Timon en beeft en loeit bij het opkomen van de helse
geest. Even griezelig is het effect geweest van het verschijnen van de geest van
Geeraerdts dode broer in Floris' gevangenkamer.
Structureel en inhoudelijk volgt Geeraerdt van Velsen dus het
senecaans-scaligeriaanse stramien. We zijn getuige van de huiveringwekkende val
van de machtigen die, in het bijzonder de personages Floris en Geeraerdt, ten onder
gaan door hun eigen redeloosheid.
Niet iedereen zal het met deze opvatting eens zijn. In de vakliteratuur is wel
geopperd dat Hooft er, misschien onder invloed van Heinsius' verhandeling over de
tragedie, waarop ik bij de behandeling van Baeto nog terugkom, al naar heeft gestreefd
een aristotelische tragedie te schrijven. De consequentie daarvan zou zijn, zoals
recentelijk Maljaars heeft geprobeerd aan te tonen, dat Floris de tragische held van
het stuk is, omdat hij op het toneel sterft. Zijn ondergang zou zichtbaar worden
gekenmerkt door een aristotelische peripeteia (lotswisseling) en agnitio (inzicht in
de eigen situatie) en hij zou in alle opzichten, ook qua gewenste karakterstructuur,
een aristotelische held zijn. Afgezien van wat ik hiervoor heb betoogd, pleit daartegen
dat, zoals we hebben gezien, de opeenvolgende gebeurtenissen niet een gesloten
keten vormen. Ook wijkt Floris' karakter sterk af van de aristotelische held in
heinsiaanse zin: iemand die zonder opzet of uit onwetendheid een laakbare daad
begaat.

Baeto, of Oorsprong der Hollanderen
Terug naar het Bataafs verleden
Had Hooft met Geeraerdt van Velsen een bekende gebeurtenis uit de middeleeuwse
geschiedenis van het graafschap Holland gedramatiseerd, met Baeto grijpt hij nog
veel verder terug in het verleden en kiest zijn stof uit de mythische oergeschiedenis
van de Hollanders. Hij verbeeldt gebeurtenissen die zich zouden hebben afgespeeld
aan de vooravond van de vestiging van het volk der Bataven in onze streken.
Afkomstig uit het rijk der Catten, dat in het tegenwoordige Hessen in Duitsland lag,
hadden zij, na een heftig conflict, onder leiding van vorst Battus hun vaderland
verlaten om zich in het tegenwoordige Holland te vestigen, waar zij zich, naar hun
leider, voortaan Bataven noemden. Over dat conflict gaat Baeto.
Dat Hooft zich bezighield met de geschiedenis van de Bataven was op zich niet
zo bijzonder. Al vrij kort na het begin van de Tachtigjarige Oorlog werden in literatuur
en propaganda parallellen getrokken tussen de Bataafse opstand
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tegen de Romeinen in 69 n. Chr. en de Nederlandse opstand tegen Filips II en Alva
die in 1568 begon, en tussen de leiders van die opstanden, Claudius Civilis en Willem
van Oranje. Die belangstelling had nog een extra impuls gekregen door het verschijnen
van Hugo de Groots Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae in 1610, dat in
hetzelfde jaar ook in Nederlandse vertaling uitkwam onder de al vaker genoemde
titel Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique. In dit
werk geeft De Groot een kort overzicht van de Hollandse geschiedenis sedert de
eerste eeuw voor Christus, en vooral een verdediging van de staatsvorm van Holland
en van de soevereiniteit van de Staten, die in zijn visie al teruggingen tot de Bataafse
tijd. Het boekje had een grote impact op Hollandse intellectuelen, dichters en
kunstenaars die zich voortaan graag met hun verre voorouders identificeerden en
zichzelf als de nieuwe Bataven manifesteerden.
Hoewel er dus met Hoofts aanwending van deze stof niets nieuws onder de zon
was, was het wel bijzonder dat de dichter teruggreep op de oergeschiedenis van dit
volk. Hij liet bovendien in zijn stuk personages als Baeto, Rycheldin en Hes optreden;
figuren die wel ontleend waren aan historische bronnen, maar tegen het einde van
de zestiende eeuw door humanistische geleerden al als zuiver mythisch ter zijde
waren geschoven. Toch wist Hooft precies wat hij deed. Hij wilde een nationaal
Hollands drama schrijven in de zin van Vergilius' Aeneïs, het nationale Romeinse
epos. Zoals Vergilius de Trojaanse prins Aeneas uit Troje laat wegtrekken naar Italië
om daar een nieuw vaderland te vinden en zijn held zo uitroept tot de mythische
stamvader van het machtige Romeinse rijk, zo laat Hooft de Cattische prins Baeto
zijn Duitse vaderland verlaten om zich aan de kust van de Noordzee, in de delta van
de grote rivieren, te vestigen en maakt hem de mythische stamvader van Holland en
daarmee uiteindelijk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zowel
bij Vergilius als bij Hooft gaat het om een door de goden opgelegde taak. Men mag
Baeto dan ook beschouwen als een bewuste imitatio van de Aeneïs.
Het is niet helemaal zeker wanneer Hooft met Baeto is begonnen; dat kan zowel
in 1615 als in 1616 zijn geweest. Hoe dit ook zij, op 29 mei 1617 voltooide hij het
stuk, zoals de datum op het handschrift aangeeft. Vanwege de spanningen in Holland
is van opvoering niets gekomen, evenmin als van publicatie. Hooft hield het stuk in
portefeuille tot 1626, toen het zowel werd gepubliceerd als opgevoerd.

Inhoud
Als het stuk begint is het laat in de avond, zo omstreeks middernacht. Penta, de
koningin der Catten, is barrevoets en in haar eentje in het diepe duister op weg
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in een ‘onzalig dal’ (v. 53). Zij is een verbitterde, haatdragende en jaloerse vrouw
die zich gekrenkt en vernederd voelt. Penta's afgunst richt zich op Baeto, haar
stiefzoon, en Rycheldin, diens vrouw, het kroonprinselijk paar dat bij het volk
populairder is dan Penta zelf. Alles wat zij heeft ondernomen om hun positie aan te
tasten, is mislukt of heeft zich tegen haarzelf gekeerd. Nu vreest zij dat iemand haar
manipulaties zal verraden, waardoor haar positie aan het hof onmogelijk zal worden.
Daarom heeft zij een listig plan bedacht dat zogenaamd is gericht op een verzoening
tussen haar en Rycheldin, die de komende ochtend officieel zal worden bekrachtigd.
Van de kant van Penta zal die verzoening slechts schijn zijn, want zij zal al de listen
van de onderwereld te hulp roepen om haar eigen doel te bereiken: de uitschakeling
van haar rivalen. We zien een bijzonder heerszuchtige vrouw die over magische
krachten beschikt en een van hybris getuigend ego heeft. Zij denkt in staat te zijn het
noodlot desnoods zelf te dwingen haar bij te staan, tenminste, zoals zij sceptisch
opmerkt, als er zoiets als het noodlot bestaat (v. 46). Hieruit blijkt al dat zij in haar
overmoed de goddelijke ordening zelf in twijfel durft te trekken. Zij is nu, na haar
man, koning Catmeer, met toverspreuken en een slaapmiddel tijdelijk te hebben
uitgeschakeld, op weg naar een geheime ontmoetingsplaats van heksen en tovenaars,
waar gewoonlijk de heksensabbat wordt gevierd en waar de duivel zelf soms zijn
rechtszittingen houdt.
Penta heeft een erg hoge dunk van zichzelf als tovenares. Zij geeft te kennen dat
zij geen aardse heksen of tovenaars te hulp zal roepen, omdat die te weinig voorstellen,
maar dat zij zich zal wenden tot de grote tovenaressen uit de oudheid: Hecate, Medea
en Circe. Alleen zij hebben de juiste vermogens om haar bij te staan en hen roept zij
op (v. 79-94). In plaats van de tovergodin Hecate verschijnt door een luik in het
voortoneel Proserpina, de koningin van de onderwereld. Zij is de echtgenote van
Pluto, de god van de onderwereld. Circe en Medea, die zich beroemen op hun
destructieve vermogens, volgen haar meteen. Er volgt een spannende dialoog tussen
Penta en haar helse gesprekspartners. De koningin wil hun advies over de vraag hoe
zij Baeto en Rycheldin kan vernietigen zonder dat ooit uit zal komen dat zij daar de
hand in heeft gehad.
Medea ontwikkelt een duivels plan dat erg nauw luistert en waarin de komende
officiële verzoening tussen Penta en Rycheldin essentieel zal zijn om de rol van Penta
te verdoezelen. Met behulp van een door Medea gewrocht verborgen tovervuur zal
het kroonprinselijk paar de volgende avond, om acht uur precies, tijdens het banket
waarmee in het koninklijk paleis de verzoening zal worden beklonken, worden
gedood. Daarbij zal het de schijn hebben dat de goden het paar persoonlijk straffen.
Zo leert het publiek Penta in dit eerste bedrijf kennen als een diep gekrenkte, maar
volstrekt redeloze vrouw, die beheerst wordt door vernietigende
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passies als heerszucht en jaloezie. In nauwe verbinding met de boze machten van de
onderwereld is zij bereid ieder die haar ambities in de weg staat definitief uit te
schakelen.
De Rei van Joffrouwen besluit het bedrijf. Er is meteen al een scherpe tegenstelling
tussen het inktzwarte optreden van Penta en haar helse gezellinnen en de eerste regels
van de nietsvermoedende Rei, die blij uitkijkt naar de komende verzoening aan het
hof. Ruzie en tweedracht zijn voorbij en het gevaar van een burgeroorlog, die ‘bron
aller kwaên’ (v. 284), is geweken. Dan wordt de stemming van de Rei wat meer
beschouwelijk. Hij overpeinst de kortstondigheid van een mensenleven dat, als men
ervoor staat, heel wat lijkt, maar dat, als men ten slotte achterom ziet, niets anders
blijkt te zijn dan ‘een stip, een ogenblik, een niet’ (v. 298). Ook staat hij stil bij de
onbegrensde begeerte van de mens om zijn tegenstander te treffen, zijn
vernietigingsdrang en kwetsbaarheid en de trouweloosheid van de fortuin. In dit
contemplatieve deel resoneren teksten uit Montaignes Essais (v. 348-350, 356-359).
Ten slotte keert de Rei weer terug naar het vermeend gelukkige hier en nu en prijst
de koning, maar meer nog de koningin, die veel lof verdient voor haar streven naar
verzoening.
In deze rei zien we de dramatische ironie optimaal in werking. Want in tegenstelling
tot de Rei weet het publiek precies wat Penta's ware bedoelingen zijn met de
verzoening en wat zij met de helse demonen heeft bekokstoofd. Daardoor beleeft
het publiek de tekst op twee niveaus: op dat van de onwetende en blijde Rei en op
dat van zijn eigen kennis. Opmerkelijk is dat deze rei niet wordt gezongen - er kunnen
geen strofen worden onderscheiden - en dus zal zijn gereciteerd, waarschijnlijk wel
met muzikale begeleiding.
Het tweede bedrijf speelt zich de volgende ochtend af. De priesteres Zegemond
bevindt zich op de gewijde offerplaats in het heilige eikenwoud waar de verzoening
tussen Penta en Rycheldin met een godsdienstige plechtigheid zal worden bekrachtigd.
Zij houdt een lange monoloog (v. 379-502), vervuld van verheven gedachten over
godheid en godsgeloof. Zij verheerlijkt de grootheid van de Schepper die, voor haar,
zijn uitdrukking vindt in de volmaaktheid van het menselijk lichaam (v. 383-398).
Dat is zo harmonisch gebouwd en alle delen ervan stemmen zozeer met elkaar
overeen, dat niets kan worden toegevoegd of weggenomen zonder schade aan het
geheel. Afgezien van het feit dat Hooft Zegemond in deze verzen een bewijs laat
leveren voor het bestaan van God op grond van de voortreffelijkheid van Zijn werken,
belijdt de dichter hier een schoonheidsideaal dat typisch is voor het renaissancedenken
en waarin de harmonische mens de maat is van alle dingen. Dramatisch gezien staat
deze overpeinzing over de lichamelijke volmaaktheid van de mens in fel contrast tot
de morele verdorvenheid van Penta, die in het eerste bedrijf werd gedemonstreerd.
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Zegemond stelt voor zichzelf vast dat alleen een goddelijke Schepper in staat is zoiets
volmaakts te wrochten: ‘Dit 's Godheid’ (v. 399). Zij vraagt zich af of het geloof in
een God ooit zal verdwijnen en verwacht dat dat niet het geval zal zijn, omdat het
devote volk nog liever gewassen als ui en look goddelijk zal vereren, dan lichtzinnig
het goddelijk gezag verwerpen (v. 403-408). De priesteres geeft in deze verzen het
zogenaamde etnologische godsbewijs dat teruggaat op Cicero's De Natura Deorum
(Over de natuur van de goden): doordat alle volken een godheid aanbidden, moeten
wij concluderen dat God bestaat. Wel vindt Zegemond dat het godsgeloof op velerlei
manieren kan worden beleden. Zelf is zij ervan overtuigd dat God meer behagen
schept in een rechtschapen gemoed waarin de deugd woont, dan in uiterlijk vertoon
van rituelen (v. 412-418). Met die nadruk op de innerlijke beleving van het godsgeloof
staat Hooft in de traditie van Coornhert en Spiegel.
De priesteres betrekt in haar overwegingen ook de positie van de geestelijkheid.
Doordat men het niet eens is over de vraag hoe God moet worden gediend, is het
volk gemakkelijk te misleiden. Daarom is het priesterdom belangrijk in een
samenleving, al moet de macht ervan ook weer niet zo groot zijn, dat die gevaarlijk
wordt voor het gezag van de wereldlijke overheid (v. 431-434). Dat is de reden dat
in de Germaanse wereld de oudsten geen mannen maar vrouwen aanstellen tot hoofd
van de geestelijkheid, omdat vrouwelijke opperpriesters minder snel zullen zijn
geneigd het wereldlijk gezag aan te tasten. De Germaanse vorsten hebben nog een
extra veiligheidsklep ingebouwd, doordat zij de geestelijken de taak hebben opgelegd
om misdadigers te straffen, terwijl zij zichzelf het recht van gratie hebben
voorbehouden. Het priesterdom boezemt daardoor eerder vrees in dan dat het
overijverige aanhangers trekt. Zegemond zelf is ook door de koning verheven ‘tot
zegsvrouw van den zin des Hemels’ (v. 449).
Zij komt ook te spreken over de uiterlijke vormen van de eredienst: de Catten
kennen geen godenbeelden en tempels, maar wel gewijde plaatsen in het woud waar
wordt geofferd. In een schitterende passage evoceert Zegemond de grootsheid van
zo'n natuurlijke woudtempel (v. 455-480), zo'n ‘levendige kerk’ (v. 458). Wat de
priesteres hier vertelt over de religie en haar dienaars berust grotendeels op Tacitus'
Germania. We zien dat Hooft de Catten een natuurgodsdienst toekent waarin geen
dierlijke offers worden gebracht (v. 495-499), maar alleen plantaardige.
Veenstra heeft aannemelijk gemaakt dat de aanbeden vuurgodin symbool staat
voor de natuur waarin het vuur als levenwekkende substantie - zoals de stoïcijnen
leerden - het heelal opbouwt en in beweging houdt. De godin van het vuur werd
geboren, nadat de schets van het ‘groot heelal’ ontworpen was (v. 503-504). Dat
betekent dat zij een geschapen godin is. Boven haar staat, onaantastbaar, de Schepper,
God zelf, met het vermogen in te grijpen in de loop
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van de dingen. Door deze ingenieuze constructie heeft Hooft het probleem van de
heidense Germaanse religie opgelost en deze opgenomen in een hogere vorm van
godsdienst, waarin de bonitas, de goedheid van God, het bindende element is. Dat
blijkt uit de woorden van Zegemond dat ‘iets Goeds’ (v. 381) liefdevol acht slaat op
de mensheid. Hooft idealiseert de godsdienst van de Catten en stelt hem zo verheven
voor dat hij later, bij de kerstening, moeiteloos door het christendom kan worden
vervangen.
Deze lange monoloog eist veel van publiek en lezer. De functionaliteit ervan voor
het treurspel zit in de verheven opvattingen die Zegemond uitdraagt. Daarmee plaveit
zij als het ware de weg om straks, in het vierde bedrijf, ervoor te kiezen Baeto in zijn
ballingschap te volgen. Zij acht haar hoge beginselen dan alleen veilig onder Baeto's
bewind, omdat zij weet dat de tirannieke Penta haar geen enkele ruimte zal laten
voor het verkondigen van haar religieuze denkbeelden.
Met de aankomst van de Rei van Nonnen eindigt de lange monoloog en volgt een
muzikale offerscène waarbij de Rei van Nonnen om het altaar loopt, een lofzang
zingt op de godin van het vuur en zijn offergaven op het altaar legt. Terwijl dit ritueel
zich afspeelt, arriveert de koninklijke familie. Dan ontsteekt Zegemond de offergaven,
terwijl zij de zegen van de godin afsmeekt over de koninklijke familie en over de
verzoening tussen Penta en Rycheldin in het bijzonder.
Op het moment dat de beide vorstinnen hun wederzijdse belofte van vrede en
vriendschap zullen afleggen, ontstaat er even een conflict tussen Penta en Zegemond.
Penta wil dat de priesteres ‘de vloek des vuurs’ (v. 572) zal uitspreken en deze weigert
dat met een beroep op de letterlijke betekenis van haar naam. Zegemond wijst hier
principieel de bemoeienis van de wereldlijke overheid met de inhoud van de eredienst
af. Dan spreekt Penta de vervloeking maar zelf uit. Die houdt in, dat degene die zich
niet zal houden aan het verbond, door de goden zal worden gestraft. De
nietsvermoedende Rycheldin herhaalt haar woorden. Met een bloedeed bezweren de
twee vorstinnen daarna hun nieuwe verbond. Ogenschijnlijk verkeert de koninklijke
familie weer in vredige harmonie.
De Rei van Joffrouwen sluit aan bij de algemene vreugde met een lied dat één
hartstochtelijk pleidooi is voor vrede. Deze bezwerende reizang behoort tot de meest
emotionele liederen die Hooft heeft geschreven. Kern van het lied is dat vorsten als
hoogste taak hebben om, onder vrijwel alle omstandigheden, de vrede te bewaren of
na te streven. Als er eenmaal oorlog is uitgebroken, is het te laat, want ‘wat ontgeldt
er dan, // helaas, al menig man // dien 't scheel niet aan en gaat, de schuld van wenig
heren’ (v. 674-676). Deze regels die teruggaan op Horatius, zijn Hooft kennelijk uit
het hart gegrepen, zoals blijkt uit het feit dat de Rei van Amstellandse Jofferen het
eerste bedrijf van Geeraerdt van Velsen in soortgelijke zin afsluit.
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Zowel met het verzoeningstafereel als met het optreden van de rei functioneert de
dramatische ironie weer optimaal. Terwijl het publiek de gebeurtenissen op het toneel
ziet en hoort en alles pais en vree lijkt, weet het met angstige zekerheid wat hier
wordt gespeeld en wat er de komende avond op het banket met Baeto en Rycheldin
zal gebeuren.
Het is de avond van dezelfde dag als het derde bedrijf begint. Het loopt al tegen
achten als Baeto en zijn metgezellen Burgerhart en Luidewijk, beladen met buit,
terugkeren van de jacht bij een ongeduldig wachtende Rycheldin, die al voor het
feestelijke banket is gekleed. Zij vreest de boosheid van de koningin nu zij veel te
laat zijn en toont de fraaie geschenken die Penta heeft laten bezorgen met het verzoek
ze op het banket te dragen: het kostbaar bewerkte gouden diadeem met sluier dat zij
al draagt en een helm met vederbos voor Baeto. Penta's bode, jonker Ot, arriveert
om hen te manen zich te haasten. Terwijl de vermoeide jagers nog even iets drinken,
ontbrandt Rycheldins hoofdtooi vanzelf en sterft zij vrijwel meteen. Baeto, hevig
ontsteld, verbiedt eerst om Rycheldin te helpen en barst na haar dood uit in een
woedende klacht, vol verwijten, tegen haar. Hij blijkt er zonder meer van uit te gaan
dat de goden zijn echtgenote straffen voor het afleggen van een valse eed. Hij geeft
er blijk van Rycheldin slecht te kennen. Geen moment komt het in hem op te denken
aan eventuele manipulaties van de kant van Penta.
De situatie verandert als plotseling ook Baeto's helm, die op een tafel ligt, vanzelf
begint te branden. In eerste instantie schrikt Baeto nog heviger en vraagt zich
vertwijfeld af wat hij heeft misdaan tegen de goden. Maar ineens vallen de schellen
van zijn ogen en weet hij dat dit het werk van Penta is. Nu beseft hij welk onrecht
hij Rycheldin heeft aangedaan door haar zo klakkeloos te beschuldigen en hij breekt
uit in een heftige jammerklacht vol zelfverwijt (v. 735-804). Burgerhart en Luidewijk
weten hem maar met moeite te stoppen en hem terug te halen tot de realiteit. Zij
overtuigen hem ervan dat hij en zijn zoontje Hes groot gevaar lopen en dat hij
onmiddellijk maatregelen moet nemen om zich te verdedigen tegen de acties van
Penta.
Ot brengt aan Penta verslag uit over de ontstane situatie. Samen weten zij koning
Catmeer zo geraffineerd om de tuin te leiden, dat deze zijn soldaten, die hij onder
Ots bevel stelt, opdraagt de ‘rebel’ Baeto gevangen te nemen. Penta draagt Ot in het
geheim op Baeto, hoe dan ook, te doden.
De Rei reageert heel direct op de gebeurtenissen en vraagt zich vertwijfeld af wat
er aan het hof aan de hand is en of dit alles het werk is van Penta. Nu staat de
burgeroorlog, ‘d' ergste krijg’ (v. 956), voor de deur. Hoe kunnen de goden dit zomaar
toelaten?
Het vierde bedrijf begint met het gevecht, iets later op de avond, van Ot en zijn
mannen tegen Baeto en de zijnen voor de muren van het koninklijk slot. Baeto
overwint en Ot trekt zich terug. Baeto wil op morele gronden niet verder
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de strijd aanbinden met zijn vader en besluit vrijwillig in ballingschap te gaan. Wie
wil, kan hem volgen; Burgerhart en Luidewijk besluiten meteen mee te gaan en
verwachten dat ook ‘het beste deel der burgerije’ (v. 1018) Baeto's zijde zal kiezen.
Penta die alles vanaf een slottoren heeft gehoord en gezien, houdt een emotionele
monoloog (v. 1061-1134). Zij voelt zich verraden door Ot en vestigt nu al haar hoop
op Medea die zij aanroept om hulp. In plastische beelden schildert zij de rituelen die
zij aan Medea zal wijden als deze haar zal helpen (v. 1080-1098). Medea's
boodschapper, een vliegende draak, brengt een nogal teleurstellende brief: Medea
bericht haar dat God zelf, ‘'s heelals Voogd’ (v. 1115), en het Fatum, het noodlot, dat zij de vorige avond in haar zelfoverschatting nog dacht te kunnen bedwingen de dood van Baeto en Hes niet toestaan. Baeto zal wel ontmoedigd zijn vaderland
verlaten, maar daarmee moet zij het doen. Zo lijkt Penta in eerste instantie toch als
overwinnaar uit de strijd te komen en Baeto als de grote verliezer.
Op de begane grond verschijnt nu Zegemond met haar Rei van Nonnen die, in een
beurtzang, de goden vertwijfeld aanroepen met de vraag of deze van de machthebbers
altijd alles door de vingers zien. Zegemond adviseert de aanwezige burgers zich aan
de kant van Baeto te scharen, omdat zij ervan overtuigd is dat de goden aan zijn kant
staan; het is beter met Baeto te lijden dan Penta te vlijen. Zij en haar nonnen hebben
hun keus al gemaakt en zullen Baeto in zijn ballingschap volgen. Vanaf haar toren
reageert Penta honend.
Als Baeto Zegemonds beslissing verneemt, is hij zo verheugd dat hij haar zelfs
de eerste plaats wil geven in de hiërarchie, wat de priesteres met kracht van
argumenten principieel afwijst. Terwijl iedereen zich nu gereed maakt voor vertrek,
geeft Penta vanaf haar toren commentaar: ‘En ruimt gij nog niet?’ (v. 1209).
Dan vertrekt de stoet van ballingen, voorafgegaan door de baar met het lichaam
van Rycheldin die wordt gedragen door de Rei van Joffrouwen en gevolgd door
Baeto met Hes aan zijn hand. Penta kijkt nog steeds toe: ‘Daar komt het lichaam van
mijn dode vijandin. // Daar komt mijn vijand, met den balling van twee jaren’ (v.
1210-1211). Zegemond en de Rei van Nonnen smeken in een beurtzang om de
bescherming van de goden en om de goede afloop van de onderneming. Al voor
Baeto het voorvaderlijk slot passeert (v. 1217-1227), triomfeert Penta op haar toren:
‘Mij blijft het veld. (...) Nu sluit mijn kroon op 't hoofd’ (v. 1215-1217). Terwijl de
Rei van Nonnen en de Rei van Joffrouwen een nieuwe, en zeker zo emotionele,
beurtzang aanheffen, nemen de landverhuizers afscheid van hun vaderland en van
de achterblijvende familie en burgerij.
Het vierde bedrijf wordt besloten met een gesproken rei, een rustpunt na de nogal
lang uitgesponnen beurtzangen. De Rei van Joffrouwen geeft een bewogen, maar
sterk beeldende schildering van de geestelijke en lichamelijke
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situatie van de wegtrekkende ballingen en betoogt dat het bitter is te kiezen tussen
ballingschap of leven in onderdrukking.
Het is al tegen middernacht als de emigranten de grens van hun vaderland bereiken
en een rustpauze nemen aan het begin van het vijfde bedrijf. Baeto laat de kleine Hes
in zijn schild slapen, wat door Zegemond wordt opgevat als een gunstig voorteken,
omdat het laat zien dat de goden de uitwijkelingen gunstig gestemd zijn. De Rei van
Joffrouwen geeft kracht aan haar woorden door in herinnering te roepen dat niemand
minder dan Hercules in zijn prille kindsheid ook in een schild te slapen werd gelegd
(v. 1378-1381). Baeto zelf, volledig uitgeput, rust met zijn hoofd tegen de baar met
het lichaam van Rycheldin en zakt in een halfslaap, waarin hij plotseling vanuit de
hoogte wordt toegezongen door Rycheldin. Zij troost hem en spoort hem aan niet te
veel te treuren, want haar ziel ‘in den hogen’ (v. 1408) en ‘ontslagen van 't sterfelijk
pak, // leeft in gemak’ (v. 1409-1410). Baeto moet het rijk der Catten vergeten en
goed voor Hes zorgen. De goden hebben met dit alles een duidelijke bedoeling. Zij
hebben een onbewoond gebied aan de monding van Rijn en Maas bestemd als
grondgebied voor Baeto en de zijnen. Daar zal hij de stamvader worden van de latere
Hollanders. Rycheldin draagt Baeto op niet langer aan de grens te toeven, maar deze
onmiddellijk over te trekken.
Deze confrontatie van Baeto met Rycheldin heeft de vorm van een muzikale
slaapscène. Het gebeuren herinnert in alle opzichten aan het befaamde verhaal uit
het tweede boek van Vergilius' Aeneïs, waarin de dode Creusa verschijnt aan haar
echtgenoot Aeneas om hem op te dragen met hun zoontje Ascanias naar Italië te
trekken en daar een nieuw rijk te stichten.
Baeto schiet wakker en spreekt zijn dode geliefde, wier goddelijke stem hij letterlijk
wil vasthouden, toe: ‘Wilt, oren, dit geluid bemuren, en doet stremmen // zo stijf als
diamant de goddelijke stemmen, // en nagelt z' in mijn borst’ (v. 1467-1469). Zo
kunnen haar woorden een voortdurende inspiratie voor hem zijn. De passage
1447-1470 is in een paar opzichten bijzonder. We zien dat Hooft de Germaanse Baeto
dus in de voorchristelijke tijd laat geloven in de onsterfelijkheid van de ziel van
Rycheldin, die ergens in de hemel op een ‘heilzaam' helle plek’ (v. 1448) verblijft
vanwaaruit zij hem kan zien en bemoedigend toespreken, omdat zij weet wat de
bedoeling is van de vreselijke gebeurtenissen die hun zijn overkomen. Daardoor
krijgt de passage het karakter van een consolatio, een vertroosting. Dat is zij natuurlijk
in de eerste plaats voor Baeto, maar daarnaast ook voor het publiek dat nu misschien
vrede kan hebben met de gruwelijke dood van Rycheldin.
Baeto laat de trompet steken als sein voor vertrek. In een geëmotioneerde stemming
verlaat men het vaderland en trekt over de grens. Onmiddellijk hierna houdt men
halt en vraagt Burgerhart aan Baeto, met instemmende reacties van de Rei van
Soldaten en Zegemond, of deze het koninklijk gezag wil
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aanvaarden uit handen van het volk. Baeto accepteert en wordt daarop, volgens de
Germaanse traditie, op een schild verheven om de eed af te leggen. Hij zweert dat
hij altijd zal handelen in overleg met en op raad van de edelsten en besten der burgerij
(v. 1504). Het volk zal voortaan ‘Baetauwers’ heten. De Rei van Joffrouwen sluit
de handeling af met een lied. Dit slotlied heeft de dichter waarschijnlijk pas in 1625,
toen hij het handschrift gereed maakte voor de druk, toegevoegd. Oorspronkelijk
eindigde het stuk dus met de waarschuwing van Zegemond tegen de ‘ongebondenheid’
die het volk ten ondergang zou kunnen leiden (v. 1514).

Personages
De twee belangrijkste personages zijn Baeto en Penta. We kunnen Baeto typeren als
iemand met een standvastig karakter, want hoewel dat bij de dood van Rycheldin
een kort moment anders lijkt, laat hij zich niet door de tegenslagen die hij ondervindt
uit zijn evenwicht brengen. Met grote zelfbeheersing pareert hij elke wending van
het lot en vertoont daarmee evident neostoïsche karaktertrekken. Hij beschikt over
enkele kenmerkende eigenschappen die hem stempelen tot een deugdheld: pietas en
virtus. De pietas kan men omschrijven met respect voor de goden, het vaderland en
de familie. Deze deugd blijkt uit feiten als dat Baeto uiteindelijk niet de strijd aan
wil gaan met zijn vader, noch zijn vaderland wil ondermijnen door een burgeroorlog
te beginnen en dat hij het dode lichaam van Rycheldin meeneemt als hij wegtrekt.
Zijn eerbied voor de goden blijkt uit zijn respect voor Zegemond en uit het feit dat
hij de geestelijkheid de eerste plaats in de hiërarchie wil geven. Virtus in de zin van
moed ontbreekt hem evenmin, want als dat is vereist, treft hij zijn maatregelen en
bindt de strijd aan. Ook durft hij vol vertrouwen zijn volk te leiden naar een onzekere
toekomst in ballingschap. Overigens heeft hij deze beide deugden gemeen met zijn
literaire voorbeeld Aeneas. Maar hoezeer ook een deugdheld, volmaakt is hij niet,
zoals blijkt uit zijn laakbare gedrag bij de gruwelijke dood van Rycheldin. In zijn
juiste houding ten opzichte van de hartstochten toont hij zich een positief exemplum.
Zo is in de persoon van Baeto het gezag moreel gefundeerd.
Zijn tegenspeelster Penta is van een geheel ander kaliber en in alles zijn antipode.
Haar karakter is ontaard als gevolg van het feit dat haar vernietigende hartstochten
haar rede hebben uitgeschakeld. Daardoor is zij een misdadigster geworden die alles
wat haar in de weg staat bij het verwezenlijken van haar plannen wil vernietigen. Zij
is afgunstig, haatdragend en wraakzuchtig, maar vooral heerszuchtig. In haar
overmoed wil zij desnoods de goddelijke ordening zelf aantasten. Penta belichaamt
zozeer het kwaad dat zij geen enkele morele rem kent en iedereen die zwakker is
dan zij, zoals Catmeer en Ot, aan
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haar wil onderwerpt en manipuleert. Zij blijft kwaadaardig tot het laatst, als zij de
wegtrekkende ballingen vanaf haar toren toevoegt: ‘Ellend vervolg' u tot der dood’
(v. 1238).

Het bovennatuurlijke in Baeto
Als Penta zich in het begin van het stuk bekend maakt, weet men vrijwel meteen dat
er iets bijzonders met haar is. Zij presenteert zich immers als ‘vervoogster van de
hel’ (v. 6), die daar voor Pluto, de god van de onderwereld, de wetten stelt zoals het
haar uitkomt. Zij beschikt over magische krachten en is daarmee een heks of een
tovenares.
Dat zij zulks is wordt versterkt door twee gegevens: haar naam en het feit dat zij
zich bekendmaakt als een ‘Finlandse vrouw’ (v. 4). Het is aannemelijk dat de naam
Penta is ontleend aan het pentagram, dat vanouds een beroemd toverteken is met
dezelfde werking als de tovercirkel. Wie daarin terechtkomt, verliest de controle
over zichzelf en is ten ondergang gedoemd. Dat overkomt koning Catmeer en jonker
Ot. Catmeer is volledig in de macht van zijn echtgenote die hem manipuleert en
uitschakelt. Ot, haar Finse vertrouweling, is een willoos werktuig in haar handen en
doet alles wat zij hem opdraagt, zij het dat hij zijn leven daar niet echt voor op het
spel zet.
Het feit dat Penta een Finse is, is ook een veeg teken voor het publiek. In de
Scandinavische landen gebruikte men vaak het woord Finnen als men Lappen
(tegenwoordig Samen) bedoelde. Een voorbeeld daarvan is nog steeds de naam
Finnmark voor Noors Lapland. Deze Lappen nu werden door de andere noordse
volken beschouwd als een geheimzinnig volk dat men in verband bracht met magie
en tovenarij. Nadat de Zweedse humanist Olaus Magnus zijn bekende beschrijving
van Scandinavië, De gentibus septentrionalibus libri XXII (22 boeken over de
Scandinavische volkeren), in 1555 in Rome had gepubliceerd, raakte dit soort feiten
in de rest van Europa meer algemeen bekend. In Baeto betekent het dus dat Penta
eigenlijk een Lapse prinses is. Er kan overigens ook nog een ander gegeven meespelen
- ook door Olaus Magnus verteld - namelijk het feit dat sinds de zestiende eeuw
jonge Finse vrouwen naar elders in Europa trokken om zich als dienstmeisje te
verhuren. Het is niet ondenkbaar dat deze meisjes ook in een bepaalde reuk van
geheimzinnigheid hebben gestaan. Hooft zou een beetje met al zulke gegevens kunnen
hebben gespeeld bij het creëren van het personage Penta.
Penta is op weg naar de verzamelplaats van heksen en toverkollen. Maar haar
ambities reiken veel verder dan een ontmoeting met deze wezens; zij wil demonen
oproepen, omdat die haar alleen doeltreffende hulp kunnen bieden. De drie boze
geesten wier hulp zij inroept, komen uit de onderwereld en heb-
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ben de namen van antieke godheden of andere beruchte figuren uit de klassieke
Oudheid: Hecate, Medea en Circe. Volgens de christelijke leer waren zij tot demonen
geworden, boze geesten, en in die kwaliteit verschijnen zij ook voor Penta. De
machtigste van hen is Hecate, in Baeto vereenzelvigd met Proserpina. Als heerseres
van de onderwereld wil Proserpina alles oplossen met geweld. Haar ondergeschikten,
Medea en Circe, golden als de grootste tovenaressen van de Oudheid en waren als
zodanig ook tot kwade geesten getransformeerd. Opvallend is wel dat Proserpina in
deze scène de voorrang laat aan Medea.
Dat Penta in staat is deze helse figuren op te roepen, bewijst dat zij een uiterst
gevaarlijke tovenares is en een door en door verdorven vrouw, die zich met lichaam
en ziel aan de duivel heeft verkocht. Maar Penta's macht is beperkt en zelfs de macht
van Medea blijkt uiteindelijk ontoereikend. Zij en Penta moeten zich er tenslotte bij
neerleggen dat er hogere machten zijn die hun de voet dwars zetten. Uiteindelijk is
het rijk van God machtiger dan het rijk van de duivel.
Hooft laat heel duidelijk de onmacht van tovenarij zien, nog sterker dan in de
Timon-scène in Geeraerdt van Velsen. Kreeg de schildknaap daar nog een
dubbelzinnige boodschap mee, in Baeto worden expliciet grenzen gesteld: in deze
wereld regeert God en niet de duivel. Daarmee geeft Hooft een sterker statement af
dan in zijn eerdere stuk, waarin hij door middel van het nuchtere scepticisme van de
schildknaap het verschijnsel tovenarij als zodanig ter discussie stelde. Nu is de
boodschap veel explicieter: de krachten van het kwaad kunnen alleen opereren binnen
een door God bepaalde ruimte.

Een politiek drama
Evenals Geeraerdt van Velsen is Baeto een door en door politiek stuk. Maar in
tegenstelling tot zijn eerste historiedrama houdt Hooft zich in Baeto veel minder
bezig met abstracte of theoretische politieke en moraalfilosofische beschouwingen.
De dichter is nu veel meer gericht op directe, concrete instructie, die weliswaar een
idealistische ondergrond heeft, maar kan dienen als ‘handleiding’ voor het oplossen
van politieke problemen. De reden daarvoor moeten we zoeken in de politieke
ontwikkelingen in de tweede helft van het Twaalfjarig Bestand, toen de kans op een
burgeroorlog steeds reëler leek te worden.

De grondslagen van een geordende staat
We hebben gezien hoe aan het eind van Baeto, zodra de ballingen het rijk der Catten
hebben verlaten, Baeto en zijn voornaamste volgelingen een soort staatsregeling
treffen. Het initiatief daartoe gaat uit van Burgerhart:
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[Wij] vinden ons ter plek, waar niemand te gebieden
heeft over ons. Dies staat u vrij ons vrije lieden
t' ontvangen in voogdij, en ons te kiezen, wien
wij toevertrouwen dat oorbaarlijkst zal gebiên.
Het openstaande rijk wilt over ons aanvaarden. (1495-1499)

Het is een belangrijke passage, omdat Burgerhart, als vertegenwoordiger van de hoge
adel - hij is een ‘heer van 's konings bloede’ - hierin het gezag opdraagt aan de vorst.
De consequentie ervan is wel dat de soevereiniteit niet bij de vorst ligt, maar bij de
voornaamsten, vertaald naar de situatie van de zeventiende eeuw, bij de Staten.
Belangrijk is dat Burgerharts initiatief gesteund wordt door de Rei van Soldaten, dus
door de krijgsmacht, die instemmend reageert met ‘'t Is onze wil’ (v. 1500), en door
Zegemond, als hoogste vertegenwoordiger van de geestelijkheid. Zij geeft Baeto de
opdracht mee ‘een God op aarden’ (v. 1500) voor zijn volk te zijn. Er is dus volledige
consensus zodat Baeto's aanstelling wordt gedragen door het gehele volk. Baeto
accepteert zijn benoeming en erkent de nieuwe politieke constellatie als hij zegt: ‘Ik
heb de macht niet om te weigren 't geen gij wilt’ (v. 1501). Daarna wordt hij, naar
oud Cattische zede, op het schild geheven om de eed af te leggen:
Ik zweer, naar wijs en wetten, d' heerschappije
bij raad van d' edelst' en de best' der burgerije
te voeren over u, mijn lieden, [...] (v. 1503-1505)

Het feit dat Baeto belooft te regeren in overeenstemming met de adviezen van de
aanzienlijksten en besten van het volk kunnen we beschouwen als een verwijzing
naar de soevereiniteit van de Staten in Hoofts tijd. Burgerhart en de zijnen stellen
een vorst aan in wiens handen zij de uitoefening van de macht leggen. Daarmee
kennen zij hem een grote speelruimte toe. Hooft creëert constitutionele verhoudingen
die in grote lijnen overeenstemmen met die in de Bataafse en grafelijke tijd, zoals
De Groot die had geschetst in zijn Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu
Hollandsche Republique.
Zo krijgt de nieuwe staat in wording al zijn eigen staatsrechtelijke grondslagen
voor hij zelfs maar over eigen grondgebied beschikt. Als de ballingen straks hun
plaats van vestiging bereiken, kunnen zij vanuit deze grondslagen beginnen met de
opbouw van de nieuwe staat.
Al in een eerder gesprek tussen Baeto en Zegemond is de plaats van de religie in
de staat aan de orde geweest. Daarbij is de kwestie ter sprake gekomen hoe een goed
geordende staat moet zijn gestructureerd en op welke pijlers hij moet rusten.
Zegemond ziet duidelijk een piramidale constructie voor zich met de vorst aan de
top. Zij betoogt dat de staat rust op drie zuilen: de gods-
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dienst, het recht en het zwaard. De krijgsmacht - het zwaard - geeft stabiliteit doordat
deze de staat zowel naar binnen als naar buiten toe beschermt. Als een van de twee
andere pijlers het begeeft, stort de staat in elkaar (v. 1199-1202). Daarom moet er
boven deze drie pijlers iemand staan die de zaak bijeenhoudt: ‘Zulks best den vorste
past het hooggezag in allen, // dat hij hen t'zamen bind' en ieder hoed' voor vallen’
(v. 1203-1204). De vorst moet dus vanuit zijn hoge positie dat samenbindende element
vormen dat de geestelijkheid, de rechterlijke macht en de krijgsmacht in de hand
houdt en aanstuurt. Hij moet ervoor zorgen dat de ene pijler niet machtiger of zwakker
wordt dan de twee andere, zodat de staat intern niet uit balans raakt en daardoor
verzwakt en desintegreert.
In diezelfde discussie wordt, zoals gezegd, ook vrij uitvoerig stilgestaan bij de
plaats van de godsdienst in de samenleving. Baeto betoogt dat de godsdienst, die hij
beschouwt als een geschenk van de hemel, van groot nut is, omdat hij de mensen,
zowel de goeden als de kwaden, in voorspoed in toom houdt en in tegenspoed
vertroosting biedt. Bovendien is hij ervan overtuigd dat de vrees voor God en Zijn
straffen de mensen, die zich niets aantrekken van de wetten van de staat, in bedwang
houdt. Godsdienst heeft dus een uiterst belangrijke functie in de samenleving, reden
voor Baeto om de kerk boven de staat te willen plaatsen. Als Zegemond de hoogste
positie in de statelijke hiërarchie die Baeto haar aanbiedt, weigert, formuleert ze
kernachtig hoe de verhoudingen tussen kerk en staat moeten zijn. De geestelijkheid
dient ervan doordrongen te zijn dat de kerk haar positie dankt aan de wereldlijke
overheid en daaraan dus ondergeschikt is (v. 1190-1198).
Dat betekent overigens niet dat de wereldlijke overheid het recht heeft zich te
bemoeien met de inhoud van de eredienst en de kerkelijke leer. In dat opzicht vindt
de priesteres dat de staat de religie de nodige vrijheid moet toestaan. Daarom kiest
zij er ook voor om met Baeto mee te trekken naar ‘een plaats, waar ons word' toegeleid
// de godsdienst ga te slaan in zijne zuiverheid’ (v. 1177-1178). Zij is er diep van
overtuigd dat die ruimte er in het rijk der Catten niet meer is, omdat onder Penta nu
eenmaal ‘heilig noch onheilig’ (v. 1176) veilig is. Penta's directe bemoeienis met de
inhoud van de eredienst had zij al eerder principieel moeten afwijzen.

Verzet, ballingschap, burgeroorlog en vrede
Als Zegemond haar motivatie geeft om met Baeto mee te trekken, staat zij stil bij
het onrecht dat Baeto is aangedaan. Zo komt impliciet de vraag aan de orde of
gewapend verzet geoorloofd zou zijn geweest. Voor Baeto zou dat betekenen dat hij
de wapens zou moeten opnemen tegen zijn vader Catmeer, die immers
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formed de koninklijke touwtjes in handen heeft. Zegemonds mening is klip en klaar:
[...] ik zoude niemand raên,
om iemand, tegen zijn landoverst' op te staan,
noch met de voet te treên 't ontzig der aardse goden.
Dat 's t' onrecht recht gezocht. Nu wordt er maar gevloden,
't welk zonder onrecht kan geschieden van het rijk. (v. 1161-1165)

Verzet tegen de wereldlijke overheid wijst zij ondubbelzinnig af. Men kan met
onrechtmatige middelen geen recht zoeken. Daarom is ballingschap te prefereren
boven gewapend verzet. Dit laatste kan immers leiden tot binnenlandse oorlog en
daartegen kan niet genoeg worden gewaarschuwd. Al eerder in het stuk had de Rei
van Joffrouwen de gevolgen van burgeroorlog geschilderd (v. 283-288).
In Hoofts visie moet burgeroorlog te allen tijde worden vermeden, omdat niets
vernietigender is voor een land. Een vorst dient dan ook in de eerste plaats een
vredevorst te zijn, overeenkomstig de vergiliaanse idealen die zijn uitgedrukt in de
Aeneïs en waarvan ook Baeto is doordrenkt. Die idealen van vrede gelden natuurlijk
zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek. Het meest expliciet vindt
het vredesideaal zijn uitdrukking in de afsluitende rei van het tweede bedrijf, waarin
met grote nadruk wordt betoogd dat het de hoogste taak van vorsten is om de vrede
te handhaven. De Rei van Joffrouwen doet een hartstochtelijk beroep op vorsten om
dat onder alle omstandigheden te doen. Het zwaard dient slechts gebruikt te worden
in twee gevallen: in het binnenland ‘tot dwang der muitige gemoeden’ (v. 644), in
de buitenlandse politiek als men daarmee de mogelijkheid heeft echte vrede te
bereiken. Alle andere vormen van oorlog zijn niet geoorloofd, want de echte
slachtoffers zijn altijd onschuldigen. Als overheden hier niet naar handelen, plaatsen
zij zich buiten de door God gegeven orde:
De vreê, de vreê, de vreed' is, vorsten, u bevolen
te waren ongeschend voor 't sterfelijke zaad.
Wie vreê te buiten gaat,
tenzij om vredes wil, zet buiten 't spoor zijn zolen. (v. 649-652)

Baeto en de actuele politieke situatie
Toen Hooft aan Baeto begon, zag hij blijkbaar nog wel mogelijkheden voor een
vreedzame afloop van de binnenlandse politieke crisis. Maurits hield zich ogen-
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schijnlijk nog niet zo sterk met het conflict bezig en had nog geen partij gekozen. Er
moest een compromis mogelijk zijn dat beide partijen tevreden zou stellen. Die
oplossing zou het midden moeten houden tussen de aristocratische en de monarchale
idealen. Van Vugt en Waszink hebben laten zien dat Hooft in Baeto zo'n middenweg
biedt, want zowel de staatsgezinde als de prinsgezinde opvattingen komen in het
stuk even sterk aan bod. Hooft wil als het ware dat beide partijen hun eigen
verantwoordelijkheden nemen om de conflicten tot een oplossing te brengen. Hij
laat er in de slotscène van Baeto geen twijfel over bestaan dat de soevereiniteit bij
de Staten ligt: zij stellen de vorst aan. Maar hij vindt ook dat de Staten de stadhouder
de mogelijkheden moeten geven om een geprononceerde rol te spelen en zich boven
de facties te stellen als bemiddelaar: een rol die de stadhouder volgens de Unie van
Utrecht ook rechtens toekwam. Zo kan hij zich als een echte vredevorst manifesteren.
De staatsgezinden houdt hij de boodschap voor dat zij de stadhouder de kans moeten
geven te schitteren in een bemiddelaarsrol als vredevorst, de prinsgezinden dat de
soevereiniteit in de handen van de Staten ligt en moet blijven. De vorst houdt hij
voor dat deze zich boven de facties moet stellen en ‘door zijn moreel leiderschap het
conflict moet beëindigen’. Als Baeto in de slotscène op het schild staat, staat hij er
als ideale vorst en symbool van zijn volk, terwijl Burgerhart het aristocratische
element in de constitutionele verhoudingen vertegenwoordigt. Dat Hooft voor die
bemiddelaarsrol Maurits op het oog had, hoeft niet te worden betwijfeld; de stadhouder
stond bij hem immers in bijzonder hoog aanzien, zoals uit de rede van de Vecht in
Geeraerdt van Velsen al is gebleken.
Ook de verhouding tussen kerk en staat ziet de dichter in een helder perspectief.
Hij laat er in Baeto geen twijfel over bestaan dat de kerk ondergeschikt is aan de
staat. Maar ook maakt hij duidelijk dat de overheid zich niet moet bemoeien met de
inhoud van de kerkelijke leer of met de vorm van de eredienst. Vertaald naar de
kerkelijke geschillen zou dit betekenen dat Hooft van mening is dat de Staten zich
niet moeten bemoeien met de leergeschillen en dat de remonstranten zich dus niet
tot de overheid hadden moeten wenden om hun bemoeienis in te roepen. Het is een
theologisch conflict dat binnen de kerk moet worden uitgevochten. De
contraremonstranten zouden zich moeten ontdoen van alle theocratische tendensen
die bij hen leven. Inhoudelijk zal het conflict hem weinig gezegd hebben, omdat
leerstellige conflicten hem vreemd waren en zijn naar het stoïsche neigende christelijk
geloof in dat opzicht te weinig vast omlijnd was.
Geheel in de geest van Hooft eindigde het stuk in 1617 met een algemene
waarschuwing tegen een al te streng bewind en tegen teugelloosheid (v. 1213-1214).
Beide vormen een gevaar voor de vrijheid. Het zijn vermanende woorden die een
impliciet pleidooi bevatten voor een gematigd beleid. De overeenkomst met de
slotwoorden van de Vecht in Geeraerdt van Velsen is treffend.
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Het slotlied dat Hooft in 1625 aan het stuk toevoegde, accentueert na acht jaar nog
eens de middenweg die de dichter biedt: de vredevorst die als bemiddelaar boven de
facties staat en deze met elkaar verzoent. Alleen zo kunnen de ontstane tegenstellingen
worden overbrugd en kan de binnenlandse vrede echt terugkeren. Evenals de zon het vorstelijke symbool bij uitstek - dat doet, moet de nieuwe vorst de stralen van
zijn vorstelijke ‘genade’ laten schijnen over iedereen, zonder aanzien des persoons.
Blijkbaar ziet Hooft in de persoon van de nieuwe stadhouder de ideale pacificator.
Zo eindigt Baeto tenslotte in zijn definitieve versie met een welkomstlied waarin een
impliciete opdracht ligt besloten voor de aangetreden vorst, Frederik Hendrik.

De bronnen
Een van de voornaamste bronnen van Hooft moet de Historia Batavica (1541) van
de zestiende-eeuwse Gelderse humanist Gerard Geldenhouwer van Nijmegen zijn
geweest. Deze geleerde had op zijn beurt het een en ander over de Bataafse
oergeschiedenis, waaronder de figuur Battus, ontleend aan Cornelius Aurelius'
Divisiekroniek (1517). Aurelius was de eerste Hollandse geleerde die een
samenhangende geschiedenis van de Bataven had geschreven. Geldenhouwer had
aan Aurelius' mythische begin nieuwe gegevens toegevoegd. Zo vinden we bij hem
de ruzie tussen Battus en zijn stiefmoeder als oorzaak van het vertrek van de Bataven
uit het land der Catten. Ook geeft hij Battus' echtgenote de naam Reicheldinna overigens de naam van Geldenhouwers moeder - en noemt hij diens zoon Hessus.
Hooft gebruikte al deze gegevens voor zijn treurspel. De Historia Batavica was dan
ook gemakkelijk bereikbaar, omdat de Leidse geleerde Petrus Scriverius dit werk in
1609 had opgenomen in zijn Batavia illustrata, een verzameling historische
geschriften van eigen en andermans hand, en in 1611 opnieuw in zijn Inferiores
Germaniae antiquitates, die beide in Leiden waren uitgegeven.
Voor de invulling van allerlei andere gegevens, bijvoorbeeld over de godsdienst
van de Bataven, hun rituelen, de positie van de priesters en de priesteressen, leunt
Hooft sterk op het werk van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (± 55- ± 120),
in het bijzonder op diens Germania, maar ook wel op de Historiae. De nieuwe
constitutionele verhoudingen aan het slot van Baeto berusten op Hugo de Groots
Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique.
Van de klassieke en eigentijdse literaire bronnen zijn Vergilius' Aeneïs en Daniël
Heinsius' verhandeling over het treurspel De Tragoediae Constitutione (Over de
opbouw van de tragedie) uit 1611 het belangrijkst. Daarnaast is de dichter ook in
Baeto weer schatplichtig aan tal van andere auteurs onder wie Cicero, Horatius,
Lucanus, Seneca, Lipsius en Montaigne.

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto, of oorsprong der Hollanderen

246

Structuur
Als we het stuk in z'n geheel overzien, valt het de lezer al snel op dat de structuur
van de handeling in Baeto wezenlijk anders is dan die in Geeraerdt van Velsen. Zoals
we zagen streefde Hooft daar wel naar een zekere concentratie van het
handelingsverloop, maar niet naar eenheid van handeling in aristotelische zin. De
opeenvolgende scènes vloeiden niet noodzakelijkerwijs uit elkaar voort, maar stonden
los naast elkaar. In Baeto is dat anders, zoals Konst heeft aangetoond. Alles is gericht
op één doorlopende handeling die een noodzakelijke samenhang vertoont. De spil
van die samenhang is het optreden van Penta. Haar snode plannen zetten via het
beraad met de helse tovenaressen het proces in gang dat onafwendbaar leidt tot
Rycheldins dood en Baeto's ballingschap. De verschillende gebeurtenissen grijpen
als schakels van een ketting in elkaar, zodat er een logische en gesloten
handelingsstructuur ontstaat. Zo bereikt Hooft een eenheid van handeling.
De vraag is nu hoe of waar Hooft zijn nieuwe drama-inzichten heeft verworven.
Het meest waarschijnlijk is dat hij kennis heeft genomen van Heinsius' De Tragoediae
Constitutione (Over de structuur van de tragedie), een toelichtende verhandeling bij
diens uitgave van Aristoteles' Poetica in 1611. Met dat werk introduceerde Heinsius
de aristotelische dramatheorie in de Nederlanden. We weten met zekerheid dat het
boekje vanaf 1615 in Hoofts boekenkast stond en ook dat hij erin heeft gelezen.
Heinsius wijst in zijn verhandeling Scaligers opvatting af dat in de tragedie de
nabootsing van het menselijk handelen als doel heeft morele instructie te bieden,
zodat de mens tot het juiste gedrag kan komen. Hij ziet, in het spoor van Aristoteles,
het bewerkstelligen van katharsis, een loutering van emoties bij het publiek door
middel van medelijden en schrik, als het belangrijkste doel van de tragedie. De
loutering beoogt een ethisch effect, omdat het evenwicht van de emoties de
voorwaarde is voor het moreel handelen van de mens.
Om dat te bereiken moet het treurspel een gesloten, organisch gestructureerde
eenheid zijn met een zogenaamde samengestelde intrige waarin sprake is van een
lotsverandering die gewoonlijk wordt gekenmerkt door een peripeteia, een plotselinge
ommekeer van geluk naar ongeluk, gekoppeld aan een agnitio, een inzicht door de
hoofdpersoon in de werkelijke situatie. Agnitio en peripeteia moeten zijn voorbereid
door het verloop van de handeling.
Met het karakter van de hoofdpersoon week Heinsius in zekere zin af van
Aristoteles. Deze had gesteld dat zo'n karakter het midden moest houden tussen goed
en kwaad. Heinsius vulde dat op zijn eigen manier in en maakte ervan dat een
hoofdpersoon een laakbare daad kon begaan zonder opzet of in onwetendheid.
Terug nu naar Baeto. Zowel de eenheid van handeling als de opbouw van
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de intrige laten veronderstellen dat Hooft heeft geëxperimenteerd met een tragedie
in aristotelisch-heinsiaanse zin. De intrige wordt gekenmerkt door een plotselinge
ommekeer in de situatie van Baeto, die weer wordt gevolgd door diens even
plotselinge inzicht in de ware toedracht van de gebeurtenissen. Beide vinden plaats
in het derde bedrijf, na Rycheldins dood. Die peripeteia is geen onverwacht evenement
van buitenaf, maar vanaf het begin door Penta voorbereid en dus niet onbedoeld door
de tragische held, Baeto, zelf veroorzaakt. Hoewel de dramatische gebeurtenissen
Baeto aanvankelijk op het verkeerde been zetten, brengt het onverwachts ontvlammen
van zijn helm met vederbos hem tot het inzicht wat er werkelijk aan de hand is; het
was immers Penta's geschenk. Hij doorziet dan niet alleen Penta's karakter, maar
beseft dat hij met zijn eigen negatieve optreden voor en na Rycheldins gruwelijke
dood zijn echtgenote groot onrecht heeft gedaan (v. 785-792). In die zin kan men
spreken van agnitio bij Baeto. Zijn gedrag tegenover Rycheldin stempelt hem tot
een hoofdpersoon in aristotelisch-heinsiaanse zin, omdat hij uit onwetendheid laakbaar
handelde.
Hooft heeft ook geprobeerd zich aan de eenheden van tijd en plaats te conformeren.
Met de eerste is dat zeker gelukt, de gespeelde tijd bedraagt zo'n vierentwintig uur,
van middernacht tot middernacht. De eenheid van plaats, waarvan de dichter zegt
dat ‘het toneel...'t hof der Catten’ is, is evenals in Geeraerdt van Velsen relatief.
Onder ‘hof’ verstond de dichter kennelijk het Catse grondgebied in ruime zin.
Ook de afloop vertoont heinsiaanse trekken zoals Konst heeft laten zien. Er is geen
sprake van poëtische rechtvaardigheid: voor Baeto loopt de tragedie objectief gezien
ongelukkig af, terwijl Penta als overwinnaar achterblijft. Alleen indirect, via het
droomgezicht met Rycheldin, wordt de in dubbele zin ongelukkige afloop op lange
termijn omgebogen in voorspoed voor Baeto en straf voor Penta (v. 1417).
Hoewel Hooft dus evident in aristotelische zin - zo'n dertig jaar eerder dan Vondel
- heeft geëxperimenteerd met de intrige en de eenheid van handeling, staat Baeto in
andere opzichten volop in de senecaans-scaligeriaanse traditie. In de eerste plaats is
het stuk met zijn vele moraalfilosofische lering sterk ethisch-didactisch gericht.
Verder geven de talrijke, soms wel erg lange en in het geval van Zegemonds eerste,
ook wel erg geleerde, monologen en de breedvoerige discussies het stuk zonder meer
een retorisch karakter, waardoor de handeling wordt vertraagd, zoals Andries Pels
al in 1681 constateerde in zijn Gebruik én misbruik des tooneels. De verschillende
bovennatuurlijke elementen, die wel heel functioneel zijn, zijn natuurlijk ook erg
senecaans. Het optreden van de helse demonen in het eerste bedrijf is zonder meer
onheilspellend, de gruwelijke moord op Rycheldin regelrechte horror. Daartegenover
staat de troostende werking van het voorspellende droomgezicht. De vliegende draak
is misschien voor alles spectaculair geweest.
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In portefeuille
Het is duidelijk dat Hooft er veel aan gelegen was Baeto zo snel mogelijk op de
planken te krijgen. Nog voor hij het stuk voltooid had, maakte hij al plannen om het
op te laten voeren zoals blijkt uit een brief van 17 januari 1617 aan Hugo de Groot.
Later in dat jaar was het de bedoeling dat het zou dienen als openingsstuk voor
Costers Eerste Nederduytsche Academie. Deze Academie was een nieuw idealistisch
project dat vorm had gekregen nadat, zoals we hebben gezien, Coster, samen met
Hooft en Bredero, na ernstige conflicten De Eglentier de rug had toegekeerd. De
Academie moest een opleidingsinstituut worden voor kunst en wetenschap waar
zowel toneelopvoeringen als wetenschappelijke colleges in de landstaal zouden
worden gegeven. Zowel het onderwijs als de opvoering van toneelspelen zou
plaatsvinden in een nieuw houten gebouw aan de Keizersgracht. Dit gebouw, in feite
de eerste Amsterdamse schouwburg, zou op 24 september worden geopend met
Hoofts nieuwe stuk.
Toen trok Hooft Baeto terug. Over de reden hiervan is veel geschreven. Ik zie
twee mogelijke politieke redenen. Toen Maurits met zijn optreden in de Haagse
Kloosterkerk evident partij koos voor de contraremonstranten, kan Hooft hebben
ingezien dat deze stadhouder niet langer kon functioneren als samenbindend element
en geen verzoenende rol meer kon spelen boven de partijen. Daarop kan hij besloten
hebben dat Baeto niet langer opportuun was en dat het stuk voorlopig niet opgevoerd
en gedrukt moest worden. Een andere mogelijkheid is dat Hooft samen met de
Academie-leiding tot de conclusie is gekomen dat het beter was om de Academie te
openen met een minder discutabel stuk, omdat de stemming in Amsterdam nogal
opgeruid was. Ik ben er wel van overtuigd dat Hooft zelf in elk geval een groot
aandeel in dit besluit heeft gehad en dat er geen sprake is geweest van krachtige druk
of van een verbod van de zijde van de overheid zoals wel is gesuggereerd.
Costers Academie werd nu feestelijk geopend met een politiek neutraal stuk over
de moord op Willem van Oranje van de hand van Gijsbrecht van Hoghendorp. De
dag na de opening werd Warenar, het blijspel dat Hooft samen met Coster had
geschreven, opgevoerd. Zo werd Hoofts betrokkenheid bij Costers project niet totaal
aan het zicht onttrokken.
Baeto bleef liggen tot 1625. Toen stierf Maurits en werd opgevolgd door Frederik
Hendrik. Hooft stelde nu alles in het werk om het stuk zo snel mogelijk gespeeld en
gedrukt te krijgen en daarmee als het ware zijn eigen politieke daad te stellen. Op 1
januari 1626 was het zover en kon Baeto eindelijk het podium betreden. Of Hoofts
boodschap bij het publiek overkwam, zullen we nooit weten. Hoe dit ook zij, een
feit is dat met de komst van Frederik Hendrik een stadhouder naar voren trad die
zich in korte tijd een positie zou verwerven
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binnen het staatsbestel, die in velerlei opzichten leek op de plaats die Hooft in zijn
Baeto voor de vorst had gepropageerd.

Ontvangst door tijdgenoten
De dichter Constantijn Huygens laat zien dat door Geeraerdt van Velsen het
Muiderslot voor sommigen begon te functioneren als lieu de mémoire. Op 9 juli 1626
schreef hij een gedicht met de titel ‘'Tspoock te Muyden: daer ick sliep in Graef
Floris de V. es gevang-kamer’. Het vertelt hoe de dichter, slapend in de kamer waar
Floris gevangen zou hebben gezeten, en daardoor met zijn gedachten bepaald bij de
lotgevallen van Floris en zijn belagers, in zijn droom wordt bezocht door de geesten
van de graaf en diens vijanden. Wat hij dan hoort en ziet verwijst onmiskenbaar naar
de gebeurtenissen in het stuk.
Nu zegt zo'n enkele getuigenis uit Hoofts literaire vriendenkring weinig over de
populariteit van het stuk. Dat het bij verschijnen indruk heeft gemaakt in het
intellectuele en literaire milieu is zeker, omdat Hoofts naam definitief bleek gemaakt.
Mocht dit niet volstaan, dan hebben we altijd nog de biograaf, Geeraardt Brandt, die
in 1677 schreef dat de verschijning van Geeraerdt van Velsen ‘met geen minder
verwonderinge dan genoegen van alle geleerden, die daar van oordeelen konden,
werd gezien en gelezen.’
Ook in kringen van het stadsbestuur was het stuk niet onopgemerkt gebleven. Dat
bewijst het feit dat toen in het voorjaar van 1618 Prins Maurits Amsterdam bezocht,
Samuel Coster, op verzoek van de burgemeesters, op 24 mei op het toneel van de
Nederduytsche Academie veertien vertoningen gaf die de strijd tegen Spanje en het
optreden van de Oranjes tegen hen uitbeeldden. Tien vertoningen werden begeleid
door lange, voorgedragen passages uit de profetie van de Vecht. Het eerste tableau
verbeeldde de wreedheid van de Spanjaarden met een optreden van Twist, Geweld
en Bedrog, gevolgd door het vertrek van Eendracht, Trouw en Onnozelheid van de
aarde. Zij werden ‘opgenomen van enen groten wolk’ en in de hemel verwelkomd
door de Rei van Hemellieden, waarna de beurtzang volgde tussen de Rei en Eendracht.
Niet minder dan zes taferelen waren gewijd aan de daden van Maurits en werden
begeleid door de erbij passende passages uit de rede van de Vecht. Ook de oproepen
van de Vecht tot eendracht en tot een gematigd beleid werden apart uitgebeeld. Nadat
de stadhouder, de Amsterdamse burgemeesters en de andere hoge gasten de reeks
vertoningen hadden gezien, werd Geeraerdt van Velsen tenslotte op diezelfde dag
ook nog eens in zijn geheel voor het luisterrijke gezelschap opgevoerd.
Hoe de uitstraling naar een groter publiek was in de eerste jaren na verschijnen,
is onbekend. We hebben geen gegevens over de opvoeringen door De
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Eglentier en erg onvolledige over die op Costers Nederduytsche Academie. Wel
heeft Willem Jansz. Blaeu het stuk in 1618 opnieuw op de pers gelegd. Deze druk
kan misschien alleen hebben gediend als programmaboekje bij de opvoering voor
Maurits en het stadsbestuur, maar zekerheid daarover hebben we niet. Evenmin weten
we of het stuk in 1618 voor het gewone publiek is gespeeld, al is dat op zich niet
onwaarschijnlijk.
Eerst tegen het eind van het tweede decennium krijgen we meer zicht op de situatie.
Dat hangt samen met het feit dat er in 1628 twee nieuwe stukken uitkwamen met de
Floris-Geeraerdt-geschiedenis als onderwerp. In januari kwam J.J. Colevelt met zijn
Droef-eyndend'-spel tusschen Graef Floris, en Gerrit van Velsen, dat de hele
geschiedenis tot en met Geeraerdts gruwelijke dood nog eens dramatiseerde en dertien
maal achter elkaar werd gespeeld in het gebouw van de Academie. Datzelfde jaar
kwam Suffridus Sixtinus met een vervolgstuk op Hoofts treurspel, Geraert van Velsen
lyende, dat op 28 mei op de Academie in première ging en het ook tot dertien
opvoeringen bracht. Het is vrij waarschijnlijk dat de twee treurspelen van Hooft en
Sixtinus in 1630 een paar maal samen zijn opgevoerd en wel op 8 en 9 mei. Maar
ook daarover bestaat geen absolute zekerheid.
Toch tonen juist die nieuwe spelen aan dat Geeraerdt van Velsen de nodige
uitstraling heeft gehad. Dat is nog veel duidelijker met het verschijnen in 1637 van
Gysbreght van Aemstel, het treurspel dat Vondel schreef voor de opening van de
nieuwe Amsterdamse Schouwburg. Vondels treurspel sloot inhoudelijk direct aan
bij Geeraerdt van Velsen en kan daardoor worden beschouwd als het derde stuk in
de Floris-Geeraerdt-cyclus. Het is zelfs aannemelijk dat Vondel met dit Amsterdamse
treurspel ernaar heeft gestreefd een verchristelijkende imitatio van Hoofts stuk te
geven. Hij situeerde de handeling immers in de kerstnacht en liet, in plaats van een
heidense riviergod, de aartsengel Rafaël de toekomst voorspellen.
De grote tijd voor Geeraerdt van Velsen was de bloeiperiode van de eerste
Amsterdamse schouwburg tussen 1638 en 1665. Toen werden de twee
Geeraerdt-spelen van Hooft en Sixtinus veelvuldig samen gespeeld onder de titel
De twee delen van Velsen. Maar Hoofts treurspel werd ook regelmatig afzonderlijk
opgevoerd en kreeg dan een klucht als naspel. In de praktijk betekende dit dat het
stuk in dit tijdvak, op een enkele uitzondering na, jaarlijks een aantal keren op de
planken kwam.
Als gevolg van oorlogsomstandigheden - 1672 was het zogenaamde rampjaar was de Amsterdamse schouwburg van 1672 tot 1678 dicht. Nadat hij in januari 1678
was heropend, werd Geeraerdt van Velsen in februari al weer opgevoerd met Warenar
als naspel. Datzelfde jaar volgden ook nog voorstellingen van De twee delen van
Velsen. Ook uit de eerste decennia van de achttiende eeuw kennen we nog opvoeringen
van Hoofts treurspel in de Amsterdamse schouwburg.
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Geeraerdt van Velsen had dus in zijn eigen eeuw niet over belangstelling te klagen.
Hoe zat dat echter met Hoofts laatste tragedie, Baeto? Al voor de dichter het stuk
had voltooid, had hij Hugo de Groot het manuscript in handen gegeven. Toen deze
dat op 23 september 1616 terugzond, was hij zo enthousiast dat hij aan Hooft schreef:
‘Ik kan de gedachtenis van 't lezen van Uw E. treurspel uit mijnen zin niet stellen,
en wenste Uw E. dienst te konnen doen om zo loffelijk een werk te bevorderen’. Dit
waren geen loze woorden, want in diezelfde brief gaf hij Hooft advies over het
slottafereel van Baeto.
Toen Baeto in januari 1626 eindelijk van de pers kwam, zond Hooft verschillende
personen presentexemplaren. Zo kregen onder anderen Anna Roemers Visscher,
Susanne van Baerle en Constantijn Huygens een exemplaar toegestuurd met een
begeleidend briefje. Alleen van de laatste is een enthousiaste reactie bekend. Op 31
januari schreef Huygens aan zijn Muidense collegadichter:
Ik zoude voortaan mijn Battause afkomst kwalijk loochenen konnen. Want,
zonder vleien, ik houde het zeer met Baeto, dien eerlijken [rechtschapen]
held. Immers die zulks van U.E. voorgesteld wordt, en (ik) bekenne nooit
geschiedenis met fabelen [verdichtsels] zo degelijk gevoegd [verenigd]
gezien te hebben
Huygens vervolgt dat het stuk hem ‘met ene ongemene verwonderinge’ slaat en dat
te meer, omdat hij zich realiseert dat het al zo lang is geleden dat Hooft het heeft
voltooid.
Over de ontvangst bij het toneelpubliek valt nauwelijks iets te zeggen. Op 1 januari
1626 ging Baeto in première in het gebouw van Costers Academie. Tussen 1 januari
en 9 februari werd het tien keer opgevoerd om daarna voor geruime tijd van het
repertoire te verdwijnen. Op 12 februari 1643 werd het in de Amsterdamse
Schouwburg gespeeld en haalde toen zeven voorstellingen. Twee jaar later, op 6 juni
1645, bleef het bij één opvoering. Bijna een halve eeuw later, op 5 en 9 juni 1692,
kwam het nog twee keer op de planken in de schouwburg.
Daarmee is nog niet alles over Baeto gezegd. Toen op 5 juni 1648 in Amsterdam
de Vrede van Munster feestelijk werd afgekondigd, kwamen Baeto en zijn volgelingen
ook eens op een andere manier tot leven. Ter gelegenheid van de afkondiging werden
op de Dam drie reeksen van zes vertoningen gegeven. De middelste reeks,
geregisseerd door de jonge dichter Geeraardt Brandt, beeldde de komst van de Bataven
en de Bataafse opstand uit. Het eerste tafereel liet de Catten zien aan de grens van
hun nieuwe vaderland. Baeto stond in het midden naast de baar met Rycheldin en
was omringd door allegorische figuren als Vrijheid, Matigheid, Rechtvaardigheid
en Voorzichtige Kloekmoedigheid.
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Brandt schrijft dat de ‘jonge Hes het standvastig gemoed des dapperen vaders
[ontroert], nu zijn onnozelheid de tere leden verrekt, om op zijn moeders baar te
klauteren’. Onmiskenbaar ging deze voorstelling terug op Hoofts treurspel.
Baeto is, in vergelijking met Geeraerdt van Velsen, Granida en Warenar, nooit
een publiekstrekker geworden. Was het stuk te tijdgebonden of was de hoofdpersoon
een te weinig meeslepende persoonlijkheid? Was het in sommige opzichten te geleerd?
Lag het misschien aan het publiek? Naar de recettes te oordelen bleef dat niet massaal
weg. Wilden de regenten van de schouwburg het stuk niet op het repertoire nemen?
We kunnen gissingen maken, maar over de werkelijke oorzaken van de geringe
populariteit tasten we in het duister.

Epiloog
Aan het slot van dit nawoord rest de vraag naar de samenhang tussen de twee
treurspelen. We kunnen stellen dat die samenhang verder gaat dan het feit dat in
beide spelen allerlei politieke problematiek wordt behandeld. We zien ook dat Hooft
in Baeto enkele zaken uitwerkt, die hij in Geeraerdt van Velsen heeft aangestipt. Zo
betoogt Gijsbert van Aemstel dat mensen, die niet onder tirannie willen leven, er
beter voor kunnen kiezen in ballingschap te gaan. In Baeto werkt de dichter die
stelling uit. Ook schetst Gijsbert tegenover Geeraerdt van Velsen en Harman van
Woerden de contouren van de ideale vorst; in de figuur van Baeto laat Hooft daarop
zo'n vorst tot leven komen. Opmerkelijk zijn eveneens de slotpleidooien voor een
gematigd beleid waarmee beide spelen eindigen. Al deze aspecten maken dat we de
twee stukken kunnen beschouwen als twee nauw aan elkaar verwante politieke
‘Lehrstücke’.
Maar ook op een ander niveau hangen zij ten diepste met elkaar samen, omdat zij
Hoofts optimistische visie op de geschiedenis demonstreren. Daarin is de bemoeienis
van God met het menselijk handelen essentieel. De dichter laat, zoals de
literatuurhistoricus W.A.P. Smit het zo mooi verwoordde, in de twee tragedies ‘de
zinvolheid van het Godsbestuur’ zien. De providentia Dei keert uiteindelijk alles ten
goede: de rampspoed van 1296 leidt dan tot de groei en bloei van de handelsmetropool
Amsterdam in de zeventiende eeuw, de uittocht en ballingschap van de ‘Batauers’
tot de machtige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van Hoofts tijd.
Over de geboorte van die staat zou Hooft nog gaan schrijven, maar dan in een heel
andere vorm. In 1618 wendde hij zich definitief af van het toneel en besloot hij van
genre te wisselen. Blijkbaar was hij in de loop der jaren tot de conclusie gekomen
dat het toneel als drager van zijn boodschap niet langer voldeed. Zijn besluit is
ongetwijfeld beïnvloed door de binnenlandse ontwikkelingen die de eendracht en
daarmee de vrijheid direct bedreigden. De dichter werd
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nu geschiedschrijver en maakte de overstap van historische verbeelding naar
historische werkelijkheid. Dat lijkt een ingrijpender wending in Hoofts schrijverschap
dan het in werkelijkheid was, want naar zeventiende-eeuwse opvattingen bewoog
hij zich ook als geschiedschrijver nog steeds binnen het domein van de literatuur.
Alleen richtte hij zich op een ander, veel beperkter publiek van staatslieden en
regenten, intelligente lezers met oordeel en ervaring die de nodige lessen zouden
kunnen trekken uit de geschiedenis. In een brief van 19 mei 1618 stelde hij Hugo de
Groot op de hoogte van zijn voornemens en schreef dat hij was begonnen aan een
biografie van de in 1610 vermoorde Franse koning Hendrik IV. Deze was voor Hooft
een exemplarisch koning die als een eigentijdse vorst Baeto zijn sporen als pacificator
had verdiend. In diezelfde brief zinspeelde hij al op zijn latere magnum opus, de
Neederlandsche Histoorien, de heroïsche geschiedenis van de Nederlandse Opstand
tegen Filips II die hij in 1642 liet verschijnen. Ook als historiograaf handhaafde hij
zijn ethisch-didactische doelstelling, maar nu gericht op een ander, meer elitair
publiek. Zijn attitude bleef echter onveranderd: schrijven ten bate van de
gemeenschap.
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Verantwoording
De teksten zijn gebaseerd op de eerste drukken zoals die zijn weergegeven in: Pieter
Corneliszoon Hooft, Alle de gedrukte werken 1611-1738, onder redactie van W.
Hellinga en P. Tuynman. 9dln. Amsterdam, 1972. Ze zijn te vinden in dl. 2, Geeraerdt
van Velsen: p. 1-61 en Baeto: p. 269-328.
Met het oog op de toegankelijkheid van de teksten is de spelling gemoderniseerd,
waarbij het uitgangspunt was dat klank, metrum en rijm moesten worden gehandhaafd.
Vooral met de herspelling van klinkers ben ik in het algemeen voorzichtig geweest
aangezien Hooft veelvuldig assoneert. Ik geef een enkel voorbeeld: in G.v.V. v. 70
staan ‘argernis’ en ‘ramp’ in de versregel zo dicht bij elkaar dat ik ‘argernis’ niet
heb herspeld. Daarentegen heb ik er wel voor gekozen om in Baeto v. 23 ‘leg’ in
‘lig’ te veranderen, temeer omdat in dezelfde versregel drie woorden verder de
werkwoordsvorm ‘vind’ is gebruikt. Ook heb ik regelmatig, als het klank- en
rijmpatroon dat toeliet, ‘ie’ in ‘uu’ veranderd en bijvoorbeeld ‘vier’ en ‘dier’ herspeld
tot ‘vuur’ en ‘duur’. Verder heb ik er consequent voor gekozen om relativa als ‘die’
en ‘daar’ te vervangen door ‘wie’ en ‘waar’. Ook woorden als ‘iet’ en ‘niet’ heb ik
herspeld tot ‘iets’ en ‘niets’. Eveneens zijn ‘doen’ en ‘doch’ veranderd in ‘toen’ en
‘toch’. Namen heb ik aangepast aan de huidige spelling met uitzondering van de
namen van de toneelpersonages. Zo is het ‘Geeraerdt’ gebleven en niet ‘Gerard’
geworden. Een enkele maal was de herspelling problematisch zoals in G.v.V. v.
457-458 waar ‘beweyren’, in de betekenis van verdedigen/beschermen, rijmt op
‘heyren’, in de betekenis van ‘haren’. Na zorgvuldige overweging heb ik in dit geval
betekenis laten prevaleren en ervoor gekozen om ‘beweyren’ te veranderen in
‘bewaren’ = ‘beschermen’ en ‘heyren’ in ‘haren’.
Naamvalsvormen- en uitgangen zijn gehandhaafd. Zij maken zozeer deel uit van
Hoofts taalsysteem dat zij niet weggelaten kunnen worden zonder het tekstbeeld
ernstig geweld aan te doen. De consequentie van deze beslissing is dat
genitief-constructies altijd worden gehandhaafd.
In een aantal gevallen is het woordgeslacht aangepast. Ik geef enkele voorbeelden:
‘de strand’ wordt ‘het strand’, ‘dit sneeuw’ wordt ‘deez' sneeuw’ en ‘die feest’ wordt
‘dat feest’.
Waar dat ter wille van het metrum nodig was, heb ik elisie toegepast: bij
woordeinde een apostrof toegevoegd, in woorden niet. Zo wordt bijvoorbeeld
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G.v.V. v. 36 ‘schandlijke’ ontheyliging' tot ‘schandlijk’ ontheiliging'. Hooft gebruikt
ook regelmatig uitgerekte vormen zoals in G.v.V. v. 879, waar hij ‘vollik’ schrijft in
plaats van ‘volk’. Zulke vormen paste hij toe ter wille van het metrum en daarom
heb ik ze vanzelfsprekend gehandhaafd.
Als metrum en rijm dat konden hebben, zijn de werkwoordsvormen aangepast aan
de huidige spelling. Daarbij worden vormen als ‘wert’ tot ‘wordt’ en ‘wierd’ tot
‘werd’. Anderzijds is een woord als ‘koom’ in Baeto v. 976 ‘koomt’ geworden en
niet ‘komt’ omdat ‘koomt te scheien’ moest rijmen op ‘oogverdreien’ in v. 975.
Bij Hoofts gebruik van persoonlijke voornaamwoorden treffen we nogal eens de
vorm ‘dy’ aan zoals in G.v.V. v. 190 ‘neemdy’, dat ik heb herspeld tot ‘neemt gij’.
In de meeste gevallen heb ik herspeld in ‘gij’, maar zo niet in G.v.V. v. 410, waar
Gijsbert van Aemstel Floris toespreekt en waar ik heb gekozen voor ‘u’. In G.v.V. r
1085 heb ik ‘dy’, herspeld tot ‘dij’, gehandhaafd omdat het moest rijmen op ‘nabij’
v. 1084. Een vorm als ‘ghylie’ in G.v.V. v. 522 is herspeld tot ‘jullie’. Vormen als
‘haar’ in de betekenis van ‘zich’ heb ik niet veranderd.
De interpunctie heb ik aangepast aan de huidige maatstaven en dus vereenvoudigd,
waarbij ik er naar heb gestreefd de transparantie te bevorderen. Ook heb ik een enkele
keer, als in narratieve tekstdelen sprekende personen worden ingevoerd,
aanhalingstekens geplaatst zoals in G.v.V. v. 292: ‘uw slete schoen mijn voet niet
passen’. Een heel enkele maal heb ik gebruik gemaakt van gedachtestreepjes,
bijvoorbeeld in G.v.V. v. 725.
Voor het hoofdlettergebruik heb ik mij gebaseerd op de huidige conventies. Dat
brengt met zich mee dat alleen nieuwe zinnen met een hoofdletter beginnen. Daardoor
wordt de structuur van die zinnen en hun verdeling over de versregels duidelijker.
Voorts hebben personificaties een hoofdletter evenals alle woorden die het
Opperwezen betreffen of op Hem betrekking hebben.
Hooft heeft een heel specifiek taalgebruik waarin woorden als ‘jonst’, ‘konst’ en
‘konstenaar’ regelmatig voorkomen. Ik heb deze woorden niet herspeld, de laatste
twee niet omdat Hooft ze veelal gebruikt met betrekking tot alles wat te maken heeft
met hekserij en tovenarij. Typische Hooft-woorden zijn ook woorden als
‘schenkaadjen’, ‘pluimaadjen’ en ‘bosschaadjen’. Afgezien van het feit dat ik het
laatste woord licht herspeld heb tot ‘bossaadjen’, heb ik deze woorden vanwege de
couleur textuelle gehandhaafd.
De editie Geeraerdt van Velsen 1636 in Gedichten geeft een aantal woord- en
tekstvarianten ten opzichte van de editie 1613, die soms een beter houvast bieden
voor de interpretatie. Ik laat ze hier volgen, waarbij ik eerst de tekst van 1613 geef,
daarna de variant van 1636: v. 72: afleren > afkeren; v. 998-999 welks min zo menig,
menig mense doet bekoren // en schendig glissen > 't welk men zo menig menig
mense ziet bekoren // tot schendig glissen; v. 1007: den
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heer tot schaden > tot eigen schaden; v. 1244: 't zwaarste goed > 't waardste goed;
v. 1263: goeden > goedig'; v. 1280: vervarelijken > vervarelijker; v. 1420: O
deugdgeurige roos > O roos vol geurs van deugd; v. 1470: gesplitst > gespreid; v.
1572: hem stijfden > die had hij; v. 1653: mondig' anwasselingen > bejeugd'
aanwasselingen.
In een aantal gevallen geeft het handschrift van Baeto een betere lezing dan de
editie van 1626. Daarom heb ik op die plaatsen, veelal in navolging van F. Veenstra,
gekozen voor de (herspelde) lezing van het handschrift. Dat is het geval in v. 138:
staat; v. 392: maakt'; v. 514: die; v. 521: ende (dit geeft een metrisch juist patroon);
v. 727: goddeloos; v. 811: is z'; v. 1016: af scheide; v. 1115: heelals; v. 1197: voeren;
v. 1357: angst jagend' aan.
Men kan rustig stellen dat Hooft in zijn spelen een bijzonder moeilijk literair
Nederlands schrijft, dat ook in herspelling voor de lezer een hoge moeilijkheidsgraad
houdt. Het gevolg daarvan voor een tekstuitgave als deze is dat de teksten zwaar
moeten worden geannoteerd. In veel gevallen zal een enkele woordverklaring niet
kunnen volstaan, maar moeten hele regels en vaak zelfs hele zinnen worden
geparafraseerd, wil een lezer enig inzicht krijgen in de betekenis en de constructie
van een tekstdeel. Bovendien vereisen deze teksten ook vrij veel cultuurhistorische
toelichtingen. Ik heb de laatste naast de woordverklaringen en meer uitgebreide
annotaties onder aan de pagina geplaatst, zodat de lezer iets meteen kan vinden en
niet achter in het boek hoeft te bladeren.
Vanzelfsprekend heb ik voor mijn annotaties dankbaar gebruik gemaakt van de
oudere tekstedities van Hoofts beide treurspelen die werden verzorgd door F.A.
Stoett, A.J.J. de Witte en F. Veenstra, en heb ik hun annotaties vaak letterlijk
overgenomen. De aard van de Deltareeks brengt met zich mee dat de editeurs in hun
nawoord niet werken met voet- of eindnoten. Alle door mij geraadpleegde studies
zijn terug te vinden in de bibliografie. In de annotaties wordt vaak verwezen naar
teksten van klassieke en (voor Hooft) eigentijdse schrijvers. Ik heb deze teksten niet
opgenomen in de bibliografie, omdat ik ervan uitga dat zij in het algemeen
gemakkelijk bereikbaar zijn in de oorspronkelijke taal en vaak ook in vertaling.
Veel heb ik te danken aan enkele kritische meelezers; in de eerste plaats aan mijn
echtgenote An, die vanaf het begin van dit project bijzonder veel tijd en energie heeft
gestoken in het meelezen en meedenken. Daarnaast aan mijn vriend, de neerlandicus
Sef Passage, die inspirerend commentaar leverde. Ook aan mijn buurman, de classicus
Henk Ruiter, die mij te allen tijde toeliet in zijn studeerkamer om iets te controleren
of hielp bij een vertaling uit het Latijn. En tenslotte aan Rembrandt Duits die mij als
kunsthistoricus hielp bij het vinden van enkele illustraties. Mijn dank aan en
waardering voor Lia van Gemert in haar stimulerende rol van begeleider en
deskundige commentator is vanzelfsprekend.
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Titelgravure P.C. Hooft, Gedichten.
Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644.
Gravure biedt drie scènes uit Hoofts
toneelspelen: 1. Granida: Daifilo biedt
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Geeraerdt van Velsen: Floris V opgebaard
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(rechts). In de lucht Apollo met de negen
muzen. Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, 540 F 21.
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Verantwoording van de Deltareeks
De reeks stelt klassieke werken uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter
beschikking aan de huidige lezer. Naast volledige teksten zullen in de reeks ook
bloemlezingen verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een klassieke auteur met een groot
en gevarieerd dichterlijk oeuvre daar meer mee gediend is dan met de uitgave van
een van zijn werken. Ook een belangwekkend literair genre waaraan door
verschillende auteurs is bijgedragen kan de grondslag vormen voor een deel van de
reeks.
De uitgaven worden voorzien van een nawoord dat het werk in zijn historische en
literaire situatie plaatst en verwijst naar andere publicaties. Woordverklaringen en
inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van nu toegankelijk. Daarbij
wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige wetenschappelijke
commentaar. In bijzondere gevallen zal gebruikgemaakt worden van een
parallelvertaling.
De gebruiker kan rekenen op een betrouwbare tekst, waarvan de keuze zorgvuldig
overwogen is en de wijze van uitgeven wetenschappelijk verantwoord. De teksten
worden doorgaans in de oorspronkelijke spelling aangeboden. Wel wordt zo nodig
het gebruik van i/j en u/v genormaliseerd volgens het huidige onderscheid van klinker
en medeklinker; soms wordt de hele tekst herspeld naar de huidige normen. Voorzover
de editeur correcties heeft aangebracht, worden deze exact verantwoord. Het gaat in
de reeks om zogenaamde leesedities. Daarin wordt ervan afgezien de geschiedenis
van de tekst in zijn verschillende versies te reconstrueren. Een opgave van varianten
zal derhalve ontbreken. De verschillende delen van de reeks zullen niet steeds precies
dezelfde aanpak van de editieproblematiek laten zien, daar deze mede afhangt van
de aard van de tekstoverlevering en de stand van het onderzoek.
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