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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Joost van den Vondels vertaling van Torquato
Tasso’s
Gerusalemme Liberata
Verantwoording van de transcriptie
1. Een nieuw Vondel-handschrift
In de lente van 1910 ontdekte de Vlaamse geleerde Willem de Vreese in de Keizerlijke
Bibliotheek te Sint-Petersburg een omvangrijk Vondelhandschrift. Het betrof een
vertaling van een van de belangrijkste dichtwerken uit de Italiaanse letterkunde:
Torquato Tasso’s heldendicht Gerusalemme liberata. 1 Het is een kladvertaling in
proza, met talrijke doorhalingen, verbeteringen en aantekeningen in de marge. Hier
en daar zijn er passages overgeslagen. Canto 4 is niet vertaald.
Het handschrift is in 1764 geveild in Den Haag en terechtgekomen in de bibliotheek
van de Poolse bisschop Joseph Zaluski. Deze rijke bibliotheek is in 1794 op bevel
van tsarina Catharina II in beslag genomen en overgebracht naar haar privé-collectie,
de latere Keizerlijke Openbare Biblotheek in Sint-Petersburg. In 1930 is het
handschrift door de Russische overheid teruggegeven aan de Biblioteka Naradowa
te Warschau, waar het in 1944 tijdens de nasleep van de mislukte Warschau-opstand
is verbrand.
Vondels Gerusalemme-vertaling is niet opgenomen in de WB-editie van het
verzameld werk. Met de bijgaande teksteditie wordt voor de eerste maal de volledige
tekst van Vondels vertaling gepubliceerd.
Omdat het handschrift verloren is gegaan, zijn we voor een groot deel aangewezen
op de beschrijving van Willem de Vreese. 2 Het papieren handschrift bestaat uit 120
bladen, 315 mm. hoog bij 201 mm. breed. Het is genaaid in een perkamenten omslag.
Er zijn twee foliëringen, die geen van beide van Vondels hand zijn. De Vreeses eigen
paginering loopt van 2 t/m 112. Ik neem deze telling over. Echter, waar De Vreese
2a, 2b etc. nummert, gebruik ik de tegenwoordig gangbare aanduiding: 2rº, 2vº etc.

2. Drie eerder gemaakte transcripties
In de loop der tijd zijn er van het Vondelhandschrift drie transcripties gemaakt. Daar
is allereerst het werk van iemand die De Vreese ‘de onbekende corrector’ heeft
genoemd. Dit 17e_eeuwse handschrift (circa 1680) is eigenlijk geen transcriptie, maar
een bewerking van Vondels Tasso-vertaling. Niet alleen is Vondels spelling
systematisch gemoderniseerd, maar ook is de vertaling op vele plaatsen verbeterd.
Bovendien zijn de door Vondel overgeslagen passages alsnog vertaald, inclusief het
1

2

Zie: Willem de Vreese, ‘Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt’. In: Verslagen
en mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. (1911),
p. 119-148.
Voor een uitgebreide beschrijving, zie: Willem de Vreese, ‘Een eigenhandig handschrift van
Vondel ontdekt’, p. 127-128.
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volledige vierde canto. Dit handschrift berust in de Bodleian Library te Oxford 3.
Van deze bewerking zijn slechts enkele fragmenten gepubliceerd.
De tweede transcriptie is in de jaren 1911-1913 gemaakt door Willem de Vreese's
dochter Nora. 4 Zij had daarbij de beschikking over de autograaf die in die periode
was uitgeleend aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde te Gent. De transcriptie, die steeds onder supervisie van vader De Vreese
tot stand kwam, heeft in de marge allerlei paleografische bijzonderheden, zoals
varianten en de (vaak ingenieuze) ontcijfering van door Vondel doorgehaalde
passages. Van deze transcriptie is slechts een veertigtal stanza’s gepubliceerd.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw heeft Aleida Nijland zich op haar beurt met
Vondels Tasso-vertaling beziggehouden. Zij kon daarbij beschikken over een eigen
getypt afschrift van de transcriptie van De Vreese.5 Bovendien heeft zij twee jaar
lang met de autograaf kunnen werken, toen deze, door bemiddeling van De Vreese,
door de Biblioteka Narodowa was uitgeleend aan de UB te Amsterdam. Toen het
kostbare Vondelhandschrift in 1932 terug moest naar Warschau heeft Nijland er
foto’s van laten maken. Achteraf een gouden greep, omdat de autograaf in 1944 in
Warschau is verbrand.
Nijland heeft ongeveer een derde deel van Vondels vertaling gepubliceerd. Zij
begon met canto III, waarvan de volledige tekst in de Vondelkroniek (1930) verscheen.
Hierop volgden fragmenten van de canto’s V tot en met XIX in de tweejaarlijkse
verslagen van Het Vondel-Museum (1931-1946). Van het laatste canto (XX) is nooit
iets gepubliceerd.
De door Nijland bezorgde tekst is over het algemeen betrouwbaarder dan de
transcriptie van Nora de Vreese, die zij op een aantal punten kon verbeteren.
Het is jammer dat we noch van De Vreese, noch van Nijland een verantwoording
van de door hen gevolgde transcriptie-methode bezitten.

3. Algemene uitgangspunten bij de transcriptie
Met de internetuitgave wordt voor het eerst de volledige tekst van Vondels
Tasso-vertaling gepubliceerd. Mijn transcriptie berust op het overgeleverde
fotomateriaal en de eerder gemaakte transcripties van de De Vreeses en Nijland,
waarvan ik keer op keer dankbaar gebruik heb gemaakt. Ook het Oxfordse handschrift
was regelmatig van nut.6
De tekst die ik naast de foto’s als leestekst afdruk, is Vondels eindtekst, voor zover
men bij een kladschrift van een eindtekst kan spreken. De talrijke doorhalingen en
correcties blijven bij deze teksteditie dus buiten beschouwing. 7
Bij de transcriptie heb ik steeds geprobeerd de intentie van Vondel weer te geven.
Een vorm als ‘wape nen’, lees ik natuurlijk als ‘wapenen’. En omgekeerd: als er door
3
4
5
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Signatuur: MS D'orville 557
Dit afschrift wordt bewaard in het archief van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde te Gent; Signatuur: Hs. 37.
Nijlands typoscript wordt bewaard in de UB te Leiden; signatuur: LTK 1963.
Ik geef een voorbeeld. In I, 14 lezen zowel De Vreese als Nijland ‘verhenen’, waar ik
‘verheven’ lees. De juistheid van mijn lezing wordt niet alleen bevestigd door de Italiaanse
tekst (‘sublime’), maar ook door het Oxfordse handschrift, dat inderdaad ‘verheven’ heeft.
Dit uiterst interessante aspect van de Vondelautograaf zal uitvoerig aan de orde komen in
mijn dissertatie, in het hoofdstuk ‘Vondel aan het werk’.
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een ‘slip of the pen’ bepaalde woorden aan elkaar zijn geschreven die duidelijk los
bedoeld zijn, transcribeer ik met een woordscheiding.
Twijfelgevallen kunnen vaak worden opgelost met behulp van de analogieregel:
men kijkt naar overeenkomstige gevallen die wél duidelijk zijn. Als Vondel
bijvoorbeeld regelmatig ‘cieraed’ schrijft, transcribeer ik in gevallen waar het onzeker
is of de eerste e geschreven is, op grond van de analogieregel: ‘cieraed’. Alleen in
het geval dat de e er duidelijk niet staat, transcribeer ik ‘ciraed’.
In het kladschrift is er lang niet altijd sprake van een eenduidige spelling. Vondel
schrijft nu eens ‘hoofd’, dan weer ‘hooft’, ‘spigel’ / ‘spiegel’, ‘stad’ / ‘stadt’, enz. Ik
heb aan deze spelling niets veranderd.
Vondel maakt (op beperkte schaal) gebruik van abbreviaturen: het bekende
&-achtige teken voor ver (circa 110 maal) en een j-achtig teken voor eyt (circa 20
maal). Deze laatste afkorting wordt meestal gebruikt als er sprake is van plaatsgebrek
aan het eind van de regel. In de transcriptie zijn deze afkortingen stilzwijgend
opgelost.
Als Vondel een woord of een passage niet vertaalt, laat hij steeds ruimte open, die
correspondeert met de lengte van de niet vertaalde passage. In de transcriptie geef
ik die open plek aan met: […]. In het commentaar wordt steeds vermeld om welke
passage het gaat.
Omdat ik gedwongen was met (foto’s van) foto’s te werken, was het niet altijd
eenvoudig vast te stellen of bepaalde vlekjes e.d. tekens zijn die deel uitmaken van
de door Vondel gebruikte interpunctie. Bij twijfelgevallen volg ik doorgaans de
transcriptie van Nora de Vreese, die immers de autograaf tot haar beschikking had.

4. Problemen bij de transcriptie
Wij weten weinig over Vondels schrift. In mijn dissertatie hoop ik uitgebreider op
een aantal kenmerken van zijn handschrift in te gaan. Hier moet ik mij beperken tot
slechts enige eigenaardigheden die kunnen leiden tot transcriptieproblemen.
4.1. y of ij?
Moller heeft destijds al opgemerkt dat Vondel nooit de punten op de y schrijft. Dit
geldt zowel voor zijn klad- als voor zijn netschrift. In tegenstelling tot De Vreese
transcribeer ik consequent y. 8 In de schaarse gevallen (zo’n 25 keer) waarin Vondel
toch ij schrijft transcribeer ik ij.
4.2. Het probleem van de onduidelijke e
De e is van tijd tot tijd heel klein geschreven. In de combinatie -aer kan de e zelfs
bijna geheel verdwijnen; de e wordt dan als het ware opgenomen in de
verbindingsstreep van a naar r en is dan niet meer dan een klein, nauwelijks
waarneembaar boogje. We hebben hier te doen met een van de kenmerken van
Vondels kladschrift.
In een aantal twijfelgevallen kan de analogieregel worden toegepast. Ik transcribeer
dan bijvoorbeeld ‘schuldenaer’ (en niet ‘schuldenar’), etc. In andere gevallen kan de
woordbetekenis de doorslag geven. Zo zijn ‘daer’ (bijwoord) en ‘dar’ (persoonsvorm
8

In het afschrift van De Vreese wordt Vondels y met ij weergegeven (‘ghij’, ‘strijden’, etc.),
behalve in tweeklanken, waar de y de waarde van de i heeft (‘voltoyen’, ‘heyden’, etc.).
Nijland heeft zich hier niet bij aangesloten: zij transcribeert steeds y.
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van ‘darren’) soms bijna niet van elkaar te onderscheiden, maar is uit het zinsverband
toch duidelijk wat Vondelsbedoeling was.
Twijfel kan zich vooral voordoen in geval van een open lettergreep: staat er nu
‘haere’ of ‘hare’? Hier heeft men geen zekerheid aangaande Vondels intentie. Het
zou immers kunnen gaan om een spellingvariant. Als ik blijf twijfelen kies ik voor
‘haere’ (op grond van de analogieregel; ‘haere’ komt regelmatig voor, met duidelijke
e); is er werkelijk helemaal niets van een e te bespeuren, dan transcribeer ik inderdaad
‘hare’.
4.3. Woordscheiding in geval van enclise en proclise van d en t.
In zijn kladschriften laat Vondel regelmatig de apostrof achterwege. Omdat hij de
d en de t vaak los schrijft van de omringende letters, is het moeilijk uit te maken of
hij in gevallen van enclise en proclise de d of t vast wilde schijven aan het
hoofdwoord: ‘dander’ of ‘d ander’, ‘vant’ of ‘van t’?
Ik heb in dit soort gevallen de volgende uniformering doorgevoerd. Als Vondel
de apostrof weglaat, schrijf ik de woorden aaneen: ‘dander’, ‘tgeen’, ‘int’, etc. Alleen
waar er sprake is van een voor het handschrift opvallende ruimte tussen partikel en
hoofdwoord, gebruik ik een spatie: ‘d ander’, ‘t geen’, ‘in t’, etc. Als niet duidelijk
is of er sprake is van proclise of enclise, omdat de t ongeveer even ver van het
voorafgaande als van het volgende woord staat (bijv. ‘van t gevaer’), en het derhalve
niet duidelijk is of men ‘vant gevaer’ of ‘van tgevaer’ moet transcriberen, laat ik de
waarheid letterlijk in het midden: ‘van t gevaer’.
Als Vondel de apostrof wél schrijft, doen zich opnieuw moeilijkheden voor: de
afstand van partikels als ’t, t’ of d’ tot het hoofdwoord varieert regelmatig, waardoor
er steeds weer twijfel ontstaat over al dan niet aaneenschrijven. 9 Ook hier was een
zekere uniformering nodig. Waar Vondel de apostrof schrijft, transcribeer ik volgens
de huidige spellingsystematiek (waarmee de spellingpraktijk in Vondels netschrift
trouwens overeenkomt): ‘d’ander’, ‘’t geen’, ‘in ’t’, ‘hy ’er’, ‘na ’et’, ‘soo ’k’, etc.

5. Ingrepen/aanvullingen bij de transcriptie
In de volgende gevallen heb ik iets veranderd of toegevoegd aan Vondels tekst.
5.1. Interpunctie
Bij de transcriptie volg ik steeds Vondels interpunctie, ook waar die onvolledig
is. Alleen in gevallen waar de tekst door een gebrekkige interpunctie echt onduidelijk
wordt, heb ik een leesteken toegevoegd. De ingreep wordt steeds toegelicht in het
commentaar.
5.2. Onvolledige doorhalingen
Soms vergeet Vondel na een correctie een woord/woorden door te halen.
Bijvoorbeeld: ‘op syne oevers verheffen sich [-kruydekens] het kruyd’ (XV, 56).
Vondel verandert ‘kruydekens’ in ‘kruyd’, maar vergeet de persoonsvorm aan te
9

Michels stootte bij zijn bewerking van het handschrift van Vondels Herscheppinge op
identieke problemen: ‘Enige moeilikheid levert het al of niet aaneenschrijven, in gevallen
als ’t geen, ’t lyf, ’t welk, d’andre, dit’s, e.d.; Vondel blijft zich daarin niet gelijk.’(WB VII,
p.12).
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passen. Ik transcribeer in zo’n geval: ‘op syne oevers verheft sich het kruyd’, met
toelichting in het commentaar.
5.3. Verschrijvingen
Waar Vondel per ongeluk een letter weglaat, heb ik die tussen vierkante haken
aangevuld. Bijvoorbeeld: ont[v]out (XII, 82), E[g]yptische (XV, 13).
Aperte verschrijvingen zijn verbeterd. Bijvoorbeeld: ‘de de’ (I, 28), transcriptie:
‘de’; ‘schuddendende’ (XVI, 12), transcriptie: ‘schuddende’. De verbetering wordt
steeds vermeld in het commentaar.
5.4. Onbedoelde weglatingen
In het kladschrift slaat Vondel van tijd tot tijd een woord over, waardoor de tekst
moeilijk leesbaar wordt. In een aantal gevallen heb ik het weggelaten woord tussen
vierkante haken ingevoegd. Bijvoorbeeld: ‘nu wie sal waerdigh [syn] hun overste te
wesen?’ (I, 52); ‘de getrouwe hulpe by der [hand] was’ (XII, 81). Bij de keuze van
het in te voegen woord heb ik naast de Italiaanse tekst ook het Oxfordse handschrift
geraadpleegd. Indien nodig, wordt de invoeging toegelicht in het commentaar, met
vermelding van de woordkeuze in het Oxfordse handschrift.

6. Manuscriptologisch commentaar
In het manuscriptologisch commentaar vindt men informatie over zaken als: varianten,
open plekken, onduidelijke plaatsen, bepaalde ingrepen mijnerzijds, notities van de
corrector.
6.1. Varianten. Soms noteert Vondel (boven de regel of in de marge) een open variant.
Deze variant wordt vermeld in het commentaar.
6.2. Italiaanse woorden. Af en toe noteert Vondel een Italiaans woord in de marge.
Dit woord (inclusief vertaling) vermeld ik in het commentaar.
6.2. Open plekken. Als Vondel een passage of woord niet vertaalt, laat hij altijd
ruimte open. Zo’n open ruimte geef ik in de transcriptie aan met: [...]. In het
commentaar geef ik aan welk woord of welke passage Vondel heeft overgeslagen.
Ik volg daarbij steeds de Gerusalemme-editie van L. Caretti (Mondadori, Milano
1992).
6.3. Gebrekkige interpunctie. Wanneer de tekst door het ontbreken van interpunctie
onbegrijpelijk dreigt te worden, heb ik (steeds na raadpleging van de Italiaanse tekst)
een leesteken toegevoegd. Zo’n toevoeging wordt altijd vermeld in het commentaar.
(Vgl. 5.1).
6.4. Verbeteringen en aanvullingen. Door mij aangebrachte verbeteringen (vgl. 5.3.)
en aanvullingen (vgl. 5.4.) worden verantwoord in het commentaar. Ter vergelijking
wordt regelmatig de aanvulling/verbetering uit het Oxfordse handschrift vermeld.
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6.5. Onvolledige doorhalingen. Bij de vermelding van onvolledige doorhalingen
maak ik gebruik van de volgende tekens: [-…] voor doorhalingen; <…> voor
ingevoegde woorden.
6.5. Twijfelgevallen. Wanneer een woord niet te ontcijferen valt, wordt dit vermeld
in het commentaar.
6.6. Notities van de ‘onbekende corrector’. Op een aantal plaatsen heeft de auteur
van het Oxfordse handschrift (De Vreeses ‘onbekende corrector’) aantekeningen
gemaakt in de Vondelautograaf. Deze notities zijn doorgaans gemakkelijk te
herkennen aan het handschrift en de van Vondel afwijkende spelling. De corrector
onderstreept steeds het woord in Vondels tekst dat hij wil wijzigen, en noteert dan
(boven het onderstreepte woord of in de marge) het woord waaraan hij de voorkeur
geeft. Vaak plaatst hij bovendien in de marge een NB-teken. In het commentaar vindt
men het door de corrector onderstreepte woord plus de door hem genoteerde
verbetering.

7. Lijst van afkortingen
In het manuscriptologisch commentaar maak ik gebruik van de volgende afkortingen.
C: de ‘onbekende corrector’
Cm: toevoeging door C in de marge
Cr: toevoeging door C boven of onder de regel
Hs.: het Vondelhandschrift
It.: Italiaans
OVm: open variant in de marge
OVr: open variant op of onder de regel
Oxf.: het Oxfordse handschrift
V.: Vondel
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2rº

Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost.
Eerste boeck.
1. Ick sing de godvruchtige wapenen en den hopman die het treffelyck graf van
Christus bevryde; veel heeft hy gearbeyd met syne wysheyd en met synen arm, veel
heeft hy wtgestaen in die heerlycke verovering. en te vergeefs heefter sich de hel
tegen geset; en te vergeefs wapende sich Asien en het vermengde volck van Libyen,
tegens hem (want de hemel hem begunstigde) ende onder de heylige vaendels syne
verstroyde gesellen versamelde.
2. o ghy zangheldin, die uw voorhoofd op Helicon niet bevlecht met verwelckelycke
lauriren, maer boven in den hemel onder de saligen reyen een gulde kroon voert van
onsterflycke starren; aessemt ghy in myne borst hemelschen brand; maeck myn
gesang helklinckende, en vergeefme soo ’k ciraed weef onder de waerheyd, en soo
k myne bladen ten deel vercier met ander vermaeck als met het uwe.
3. ghy weet wel dat al de weereld derwaert loopt daer de vleyende Parnas aldermeest
syne soetigheyd wtstort, en dat de waerheyd geconfyt met sachte veersen den
allerafkeerigen aenlockende beweeght. alsoo reycken wy den krancken kinde den
kroes toe, wiens kanten met soetigheyd bestreken syn; twelck soo verre bedrogen
drinckt bittere drancken, en ontfangt syn leven vant bedrogh.
4. ghy grootmoedighe ALFONS, die my dwalend pelgrim, tusschen de klippen en
beroerde baeren, en als ingeslorpt, het woeden der Fortuyn ontruckt ontfangt
beleefdelyck met een vrolyck aengesicht, dese myne schriften
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2vº
die ick als een geheyligde bedelofte u toebrenge. misschien salder een tyd komen
dat de voorspellende veder van u sal darren schryven, tgeense nu veynst
5. en het is wel rede (soo t gebeurt dat het goede Christen volck eens tot vrede
geraeckt, en met schepen en paerden, soeckt den fieren Thrax dien grooten
onrechtvaerdigen roof weder te ontrucken:) 1 datmen u den scepter des aerdbodems,
of behaeght het u, de hooge heerschappye der zee toesta; als een nayveraer van
Godefroy: ondertusschen luyster naer onse vaersen en rust u ten stryde.[...] 2
6. alree rolde het seste jaer dat het Christen heyr na Oosten optrock op den dapperen
toght: en Niceen stormender hand, en het starcke Antiochien met verrassing alree
gewonnen hadde. en hadse zedert in eenen slagh beschermt tegens het ontelbre volck
van Persen, en Tortose gewonnen; daerna gaf men den wintertyd plaets, en verbeyde
het nieuwe jaer.
7. ten laetsten was het ende deses regenachtigen winters, die de wapenen dede vieren
niet verre, wen d’eeuwige vader van synen hoogen stoel (die in t suyverste deel des
hemels staet, en soo veele boven de bestarnde kloot is, als de diepe hel beneden de
starren) syne oogen na beneden sloegh, en in eenen oogenblick en in een stip te
gelyck 3 sagh tgeen in de weereld is.
8. hy beschoude alle dingen en na dat hy in Syrien bleef staren op de Christe vorsten,
en met dit gesicht (waermede hy bespied binnen in t geheymste de menschelycke
genegentheden) sagh hy Godefroy, die de goddeloose heydenen trachte te verjaegen
wt de heylige stad, en die vol geloofs en yvers, alle sterffelycke eere, heerschappye
en schatten ter syden sette.

1
2
3

ontrucken:): het haakje is bijna over de dubbele punt geschreven; misschien zijn de haakjes
later ingevoegd.
[…]: De stanza is volledig vertaald, echter in veel kleiner schrift. Waarschijnlijk heeft V. de
tekst later ingevuld.
in een stip: OVm: ‘met een swier’.
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3rº
9. maer hy sagh in Boudewyn eenen begeerigen geest, die opgespannen toghtigh was
na menschelycke hoogheyd. hy sagh Tankreed op syn leven niet passen, soo perste
en pynighde hem syne ydele minne, en Boemond sagh hy leggen geweldige
beginsselen aen Antiochien syn nieu ryck, en wetten en seden, en kunsten en
waerachtigen godsdienst invoeren.
10. en hy drong soo lang in die gedachten, dat hy geen ander voornemen meer scheen
te behartigen, hy bemerckte in Reynout oorloogsmoed en eenen geest wien ruste
pynelyck viel. in hem was geene begeerte na goud of heerschappye, maer onmatige
en brandende toghten na eere. hy bemerckte dat hy opgetogen hing aen den mond
van Guelfo en oude doorluchtige voorbeelden ter harte nam.
11. maer na dat de koning der weereld had doorsien 4 de binnenste gedachten van
desen en der anderen gemoeden, riep hy tot sich wt den engelschen glans Gabriel
den tweeden onder d’eersten, en dees een getrou tolck, en wellekoom bode tusschen
god en de beste sielen. het besluyt des hemels brengt hy na beneden, en voert ten
hemel de gebeden en yver der sterffelycke menschen
12. God sprack tot synen gesant: ga en vind Godefroy en segh hem in mynen naem
waerna wachtme? waerom vernieutme alree den stryd niet om het verdruckte
Jerusalem te verlossen? dat hy de vorsten te rade roepe, en de traege bewege tot den
dapperen toght, en hy hun hopman worde: ick verkiese hem hier, en d’andren sullen
het op het aerdryck doen, die weleer syne mackers in den oorloogh geweest syn en
nu syne onderdaenen sullen worden.
13. soo sprack hy, en Gabriel reede sich toe om geswind d opgeleyde saecken te
verrichten, syne onsichtbaere gedaente bekleede hy met lucht en onderworpse den
sterffelycke sinnen. hy bootste menschelycke leden en menschelycke gedaente na:
maer van hemelsche majesteyt en nam eene oude naest tusschen jongeling en kind
en vercierde het blonde hayr met straelen.

4

doorsien: Marge: It. ‘scorti’ (= nauwkeurig bekeken).
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14. witte wiecken schoot hy aen, wier kanten van goud syn, met dese die
onvermoeyelyck snel en veerdigh syn doorsnyd hy winden en wolcken en vaerter
mede verheven over zee over zand. aldus gekleed geeft sich de hemelsche gesant na
de laeghste deelen des aerdrycx. eerst houd hy sich tegen over den bergh Liban, en
weeght sich op effene wiecken.
15. en daer na stiert hy steyl neerstortende syne vlught na den heuvel van Tortose.
de nieuwe son rees alree ten deel op van de Oostersche kusten, maer het meeste deel
was noch inde baeren gedompelt, en Godefroy na syne gewoonte offerde Gode syne
uchtendbeden, wen te gelyck van de son maer veel blinckender d’engel hem van ’t
oosten verscheen.
16. en hy seyde, o Godefroy sie nu is de gelegen tyd dienmen verwacht om ten
oorloogh te gaen. waerom isser 5 dan noch eenigh vertoef om het slaefsche Jerusalem
te verlossen? vergaer terstond de vorsten te rade, doe ghy de slofste spoeden om een
ende van den arbeyd te maecken: god verkiest u nu tot hunnen oversten en sy sullen
sich selfs u gewilligh onderworpen.
17. God send my ten bode, ick openbaer u van synent wegen syne meyninge. o welck
eene hoop van de treffelycke overwinninge, wat een yver tot het heyr dat u bevolen
is past het u te hebben. hy sweegh en verdwenen vloogh hy weder na d’opperste en
helderste deelen des hemels. Godefroy door die rede en glans bleef schemeroogen
en verbaest van harte.
18. 6 maer na dat hy weder bequam en overleyde, wie komt wie beveelt wat hem was
aengeseyt, begeerde hy alreede heel vierigh een ende te maecken van den oorlogh,
waer van hy overste gekoren was, niet dat een wind van eersucht syn gemoed opblies
om dat hy sich in den hemel sagh gestelt boven d’andere, maer syn wil ontstack te
meer in den wille syns heeren gelyck een vonck in de vlamme
19. hy noodight dan ter vergadering de helden syne mackers die niet verre van
malkandren gespreyt waeren, brief op brief en bode op bode ’er by voegende. altyd
isser

5
6

isser: Marge: It. ‘trapor’ (= invoegen).
18: De stanza begint niet op een nieuwe regel, maar sluit direct aan bij stanza 17.
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by den raed eene bede gevoeght. al wat een moedigh gemoed aenlocke en noope, al
wat eene wtgedoofde deughd wederopwecke dat schynt hij al te kunnen vinden, en
verciert het soo krachtigh, dat het dwingt en nochtans aengenaem is. 7 [...] 8
20. de vorsten quamen en d’andre volghden oock. Boemond ist alleen die niet mede
komt: een deel sloegen hunne tenten buyten, een deel in synen omring en in syne
wooningen houd Tortose besloten. de groote van t leger vergaderen, een
voortreffelycke raed, op eenen pleghtigen dagh. hier ving onder hen de 9 de
godvruchtige godefroy aen met een deftigh opsicht en eene heldere wtspraeck.
21. ghy helden godes, die van den koning des hemels syt wtverkoren om de schade
van syn verbond te herstellen: en die u tusschen de wapenen en bedriegeryen van
zee en aerdryck veyligh geleyt en bestiert heeft. soo datwe soo vele soo vele in soo
weynige jaeren wederspannige landen hem hebben onderdanigh gemaeckt, en onder
dwtgeoorlooghde 10 en getemde volcken syne overwinnende vaendels en naem hebben
doen swieren
22. wy verlieten ymmers niet onse soete panden en tland daerwe geboren syn (indien
myn geloof niet en feylt), 11 nocht gaven ’t leven ten besten aen de trouweloose zee
en t gevaer van een wtheemsche oorloge, om te verkrygen een slecht gerucht van
korten klanck, en het besit van onchriste landen; want wy souden ons dan eenen
kleenen en schraelen loon voorgestelt hebben, en ons bloed tot nadeel der siel vergoten
hebben.
23. maer het wterste wit van ons voornemen was d’edele vesten van Sion te veroveren:
en de Christenen te trecken wt dat snoode juck der onlustige en geduurige slavernye,
stichtende een nieu ryck in Palestynen, daer de godvruchtigheyd eenen veyligen stoel
hebben moghte; op dat het den devooten pelgrim niet geweygert werde het heerlyck
graf t’aenbidden en syne bedelofte te voldoen.
24. ons werck dan tot noch toe is veel ten aensien vant gevaer, meer als veel, naet
werck te rekenen, weynigh na d’eere, niet naer ons voornemen daer tsy datmen blyft
staen of het geweld der wapenen elders na toe keere

7
8
9
10
11

aengenaem is: OVm: ‘smaeckt’.
[…]: De stanza is volledig vertaald, maar de laatste regels zijn (wellicht later) in een kleiner
schrift geschreven.
de: Hs.: ‘de de’.
dwtgeoorlooghde: Hs.: ‘dwtegoorlooghde’.
De tussen haakjes geplaatste bijzin is samen met een bijbehorend tekstgedeelte doorgehaald.
V. vergat het (op zich correct vertaalde) bijzinnetje op te nemen in de gewijzigde versie.
Vgl. Oxf.: ‘en ’t land daar we gebooren zijn (indien mijn geloof niet en feijlt)’.
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wat salt baeten datmen soo groot eene maght van Europe vergadert ende het vier in
Asien gestoockt hebbe, wen namaels het eynde van soo groote beroerten niet gedyen
om rycken te stichten maer om die te verwoesten?
25. die en sticht niet, die rycken wil bouwen op weereldsche grondvesten, daer hy
weynige vaderlands heeft en vremde trou onder de ontelbaere heydensche volcken,
daer [hy] op de griecken niet staen en magh, en de gunst vant weste soo vergelegen
sy; maer hy brengt verwoestingen te wege; waer door hy verdruckt synde, alleen
voor sich selven een graf heeft gebout.
26. Turckyen Persien Antiochien (doorluchtige klanck en heerlycke tytels en saecken)
en is uw werck niet; maer t is een gaef van den hemel geweest en wonderlycke
overwinninge. nu soose van ons omgekeert, en gedraeyt syn tot een ander ende alsse
de gever geschickt heeft, soo vrees ick dat hy ’er ons van sal berooven en die
heerlycke galm sal endelyck een klucht voor de geheele weereld worden.
27. och by god datter niemand sy, die soo waerdige gaven tot soo een schelmsch
gebruyck verliese en spille. dat de draed en het eynde van t geheele werck dit gelyck
sy, waerom soo groote beginsselen aengevangen syn. nu de toegangen vry en veyligh
syn, nu de tyd gelegen is, waerom loopenwe niet na de stad, die het wit is van alle
onse overwinning? en wat belet het?
28. ghy vorsten, ick betuyge u (en myn betuyging sal de toekomende en
tegenwoordige weereld hooren, en de hemellieden daer boven in den hemel sullense
oock hooren) de tyd van den optogt is alreede ryp; hoemen langer wacht hoese
onbequamer word, alderonsekerst salt 12 worden tgeen nu seker is. ick spel u soo ons
optoght vertraeght, dat Palestyne van Egipten sal bystand toekomen
29. hy had geseyd, ende een kort gemor volghde syne rede; maer daerna rees op
d’eensaeme Peter, die afgescheyden te rade sat onder de vorsten, d’eerste aenleyder
van de groote reyse: en ick rade oock, seyd hy, tgeen Godefroy verkiest op dat twyffel
geen stede by u grype, soo waerheyd

12

salt: Hs.: ‘sals[-e]t’: V. schreef eerst: ‘salse’; daarna schreef hij een t over de e, waarna hij
vergat de s door te halen. Vgl. Oxf: ‘zal ’t worden’.
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vast gaet en wt sich selve kenbaer is: dit vertoont hy hun int lange, neemt ghy t voor
goed aen, ick voegh u desen alleen toe.
30. soo ick recht vat de tweedraght en schande dieghe als om stryd bedreven en
geleden hebt, soo duncktme datghe weerbarstigh en onbereyd syt, en in ’t midden
van t verrichten het werck belet: d’oorsaeck van t marren en van alle twist wyt ick
een diepe oorsprongelycke bron. tot dit gesegh dat in veelen verscheyden is en met
een gelycke waen als evenwightigh.
31. daer een alleen niet en gebied, waerdoor daerna d’oordeelen hangen aen belooning
en straffe, waerdoor d’ampten en diensten verdeelt worden, daer moet de heerschappye
dolen. wat! 13 maeckt een hoofd vande leden der vrienden, maeckt een hooft dat
d’andre bestier en breydele. geeft aen eenen alleen de maght en den scepter; en
handhaeft de gestalte en plaetse eens konings
32. hier sweegh de oude man. nu o heylige geest en godlycke brand wat gedachten
wat gemoeden syn voor u verborgen? blaest ghy in de woorden van den heremyt, en
druck ghyse in het harte des ridders, doet ghy verscheyen d’inge-ente of liever
ingeboore hartstoghten om wt te munten in vryheyd en in eere, alsoo dat Welhem
en Guelfo de voornaemsten Godefroy eerst tot hunnen veldheer beroepen
33. d’andren bestemden ’t en gaven hem van harent wegen om andren te verlossen
en te gebieden: sy stelden hem over de geswackte wetten en om na syn goedduncken
te beoorlogen dien hy wilde en wanneer hy wilde. andren alree gehoorsaemden en
syn na syn believen dienaers van syn bevelen. dit aldus besloten, vlieght de faem en
breyt sich wyd wt door der menschen tongen.
34. en hy vertoont sich aen de soldaeten, en scheen doe wel waerdigh den hoogen
staet daerse hem in gestelt hadden, en hy ontfangt de begroetenissen en het oorloogs
handgeklap met een besadight en aengenaem aengesicht. na dat hy op de ootmoedige
en waerde vertooningen van liefde en gehoorsaemheyd heeft geantwoord, belast hy
dat den volgenden dagh het heele heyr voor hem in een groot veld in slaghoorden
verschyne

13

wat!: Hs. heeft hier geen uitroepteken.Vgl. It.: ‘Deh!’.
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35. de son in t oosten keerde helder en licht weder boven gewoonte als elck gewapent
krygsman onder syn vaendel rees met de straelen van den nieuwen dagh, en
omtreckende in de ru[y]me 14 beemde vertoonde sich soo cierlyck hy moght voor
den godvruchtigen Buljon. hy hiel stand en sagh voorby trecken ruyters en voetvolck
elck by de syne
36. gedachtenis die vyand syt van jaren en vergetelheyd, eene bewaerdersse en
wtdeelster der saecken, uwe rede vermoge soo by my dat ick herhaele van wat land
een yeder vorst en een yeder bende gekomen sy en hun oude naem, die door de jaren
verduystert en vergeten is weder blincke: [...] 15 vercier myne tonge dat het een
yegelycke eeuwe hoore, geene die wtblussche.
37. voor eerst vertoonden sich de Vrancken: huygh des konings broeder plagh hun
hartogh te wesen. int eyland van Vranckryck was hy verkoren, een breed en schoon
land tusschen vier vlieten. na dat huygh dood was, volghde het trotse vendel het
gewoone teecken van de goude lelie, 16 onder den braeven hopman Clotarus, wien,
sooder geen ontbreeckt, de koninglycke tittel toekomt.
38. duysenderley klanck van swaere rustingen volgen soo vele ridders, onderscheyden
van d’eerste in tucht aerd wapenen en gelyckenisse, al Normandiers, en sy syn Roberts
sorge bevolen, die natuurlyck vorst des volx is. daer na twee harders van t volck
Welhem en Ademaer ontvouwen er hunne vendels.
39. dese beyde die nu den godvruchtigen dienst der goddelycke ampten onder hen
gade slaen, tlange hayr druckende met den helm oeffenen nu de fiere wapenhandeling.
vierhonderd krygslie van Orangie en de nabuurige grensen syn d’eerste gekoren maer
d’ander leyde dese van den heuvel ten oorlooge, gelyk in getal 17 niet min kloeck 18
in wapenen
40. daer na saghmen Boudewyn met syne Bolognesen oock die van synen broeder
in munstering aenvoeren, want syn godvruchtige broeder hem syn volck overliet, nu
hy hopman der hoplieden is.

14
15
16

17

18

ru[y]me: De y is slechts gedeeltlelijk geschreven; een hapering van de pen? Vgl. Oxf.: ‘de
ruyme beemde’.
[…]: Niet vertaald: ‘tolto da’ tuoi tesori’.
volghde het trotse vendel het gewoone teecken van de goude lelie: Hs.: ‘volghde hy het trotse
vendel <het gewoone teecken> van de goude lelie, [-tgewoone teycken,]’. V vergat ‘hy’ door
te halen. Vgl. Oxf.: ‘volgde het fiere vendel het gewoone teken van de goude lelie’.
een gelyk getal: Hs.: ‘<een> gelyck [-van]< in> getal’: V. schreef eerst: ‘gelyck van getal’,
vervolgens: ‘een gelyck getal’, tenslotte: ‘gelyck in getal’; hij vergat daarbij ‘een’ door te
halen. Vgl. Oxf.: ‘gelijk in getal’.
kloeck: OVr: ‘loos’.
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hem volghde de graef van Carnuti die maghtigh in raedslagen en dapper van handen
is: vierhonderd trecken met hem; en by dry en dry in den sadel gewapent sittende,
geleydense Boudewyn.
41. Guelfo besloegh het veld dat hun naest lagh, een man wien de trotse fortuyn 19
syne verdiensten gelyck maeckte: dees rekent Latyn voor synen vader, eene lange
en sekere rye der Estensische grootvaderen; [...] 20
42. tot desen, die moederlycke erffenis verkregen hadde, voeghden sich staetsuchtige
en grooten, daerna geleyde hy een volck, die t voor spel achten tegens de dood aen
te gaen daer hy t beval. hy was gewoon de lent te matigen in warme woonplaetsen,
en met vrolyck noodigen maeltyden te houden; in t vertrecken was hy vyf duysend;
naulycx wasser van die rotte het darde deel overigh die hy geleyde.
43. daer na volghde het witte en blonde volck, twelck leyd tusschen Vranckryck
Duytsland en de zee, daer de Maes en de Rhyn overloopt, een landouwe vruchtbaer
van vruchten en vee: en hunne eylanders die hooge dycken opworpen tegens de
vratige zee: de zee die niet alleen koopmanschap en schepen maer heele steden en
rycken inslickt
44. elck is duysend starck en altsamen treckense by benden onder eenen andren
Robert: de bende der Britten is een weynigh grooter. Welhem beheerstse de jongste
sone des konings, d’Engelsche syn schichtdragers, 21 en sy hebben met hun volck dat
naerder ten Noorden leyd. het wterste van Irlandt van de weereld afgescheyden send
dese ruyghayrige wt de hooge bosschen.
45. daer na komt Tancredo, en onder soo veele isser niet een (behalven Reynoud)
dapperder vechter, of schoonder van seden en van wesen, of grootmoediger en
onvertsaaghder van harten. soo eenige schyn van gebreck syn groot vermeten min
aengenaem maeckt en dat hy alleen sot van minne is; minne onder de wapens geboren
duurt niet lang, want sy word met hartseer gevoed en verkryght starckheyd.

19
20
21

de trotse fortuyn: Hs.: ‘de [-soet] de trotse fortuyn’. V. vergat het eerste ‘de’ door te halen.
[…]: De regels 5 t/m 8 van de stanza zijn niet vertaald.
schichtdragers: OVr: ‘schutters’.
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46. men seydt, dat op dien dagh, doen het Fransche volck de Persianen op de vlught
dreef, na dat Tancredo int ende overwinner, moede was van de vlughtende te volgen,
soo socht hy verquicking en rust voor syn brandende lippen en afgematte leden, en
hy teegh daer een levende bron omcingelt met groene setels hem noodighde in de
somerschaduwe
47. onversiens verschynter voor hem een’ jongkvrou al heel int harnasch behalven
t’aensicht, 22 sy was een heydene en sy isser oock ter selve oorsaecke gekomen om
sich te verfrisschen; hy aenschoutse en verwondert sich over de schoone gedaente
en neemt behaegen in haer en verliefter op, o wonder; de liefde die naulycx geboren
is groot synde vlieght alree, en triomfeert alree gewapent.
48. sy bedeckt sich met den helm, en soo daer geene andre toegekomen waeren sy
had hem wel aengerant; de [...] 23 jongkvrou scheyd van den verwonnen, die alleen
ter nood vlughtigh is; maer haer schoon en strydbaer beeld, bewaert hy in syn harte
gelyck het naet leven was en al staegh syn in syne gedachten haer wesen en de plaets
daer hyse sagh, is aes voor synen brand
49. en vernuftige lieden konnen in syn aensicht wel lesen dat dees brand, en buyten
hope is, soo komt hy al suchtende aen. en soo hangen syne winckbraeuwen en is vol
drucx: d’achthonderd te paerde waer van hy overste is, verlaeten de genoeghelycke
plaetsen van Campanjen, een grootere pracht van de natuur, en de vruchtbaere en
sachte heuvelen die Tyrrenen beschout
50. tweehonderd gebore griecken, die bykans al heel sonder harnasch syn, komen
achter aen, de swaerden hangen dwars op syde, op den rugge rammelen hunne
pylkokers en pylen, hunne rancke rossen syn opt rennen afgerecht, onvermoeyt ten
arbeyd, spaersaem int eten; vaerdigh synse int af en aentrecken, en verdwaelt en
verspreyd vechtense al vluchtende.
51. Latyn bestierde de schaere, en dees was t alleen die een Grieck synde de Latynsche
wapenen vergeselschapte. o schande o schelmstuck! 24 hebtghe nu o Griecken den
nabuurigen oorloogh niet? en ghy sit alleens als in een schouspel verwachtende traegh

22
23
24

t’aensicht: men zou verwachten: ‘’t aensicht’.
[…]: Niet vertaald: het in de marge geschreven It. ‘altera’ (= nobel, verheven).
o schelmstuck!: Hs. heeft hier geen uitroepteken. Vgl. It.: ‘oh misfatto!’; Oxf.: ‘o schelmstuk!’.
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het ende van groote saecken. nu beklaegh u niet sooghe een snoode slavinne syt en
soo uwe slavernye billyckheyd en geen versmaetheyd is.
52. sie daer na komt een bende van orden int laetste, die in eere wetenschap en deughd
de voorste is, hier syn d’onverwonnen helden die sich waeghden, de schrick van
Asien, en blixemen des oorloogs. dat Argos en de Minen swyge, en Artu swyge syne
omtreckende, die met droomen uwe schriften stoffeert, dat alle oude geheughenisse
desen wycke; nu wie sal waerdigh [syn] hun overste te wesen?
53. Dudon van Consa is overste, en om dat het swaer was te oordeelen van bloed en
vromigheyd, werd het toegestaen dat dander onder hem souden staen, om dat hy
meer gesien en bedreven hadde, 25 en met eene mannelycke en rype deftigheyd
vertoonde grys hayr in een frissche jeughd, toonde litteeckens van geene schandelycke
quetsuuren als voetstappen van eere.
54. Eustatio is daer na onder d’eerste; en syn eygen bidden maeckt hem doorluchtigh,
en noch meer syn broeder Bouljon. 26 Gernand isser, 27 geboren van den koning van
Noorwegen, die op tittels scepters en kroonen stoft. Rogier van Barnevelt en Engerlan
set d’oude faem onder de braefste, en een genton een Rambaldo en twee geeraerds
syn onder de rustighste beroemt.
55. Ubald en Rosmond erfgenaemen van t groot hertoghdom van Lincaster syn oock
onder de vermaerde : ten geschiede niet dat Obizo Toscanen ten gronde toe verdelge,
die een gierige roof maeckt vande gedachtenisse nocht dat Achilles, 28 Sfo[r]za en
Palameed dry Lombardsche broeders de doorluchtige weereld aenrannen, of de
starcke Otto, die den schild won waerin een naeckt kind wt eene slange groeyt.
56. nocht laet Rudolf nocht Guasco achter, nochte het paer Guidoos beyde befaemt,
nocht gaet Everhard nocht Garnier ondanckbaer versteken door stilswygentheyd
voorby. Gildippe en Eduard vryers en bruydegoms, 29 waerwaert rucktghe my die
alreede moe van tellen ben? oh ghy die 30 oock

25
26
27
28
29
30

hadde: Hs.: hadden’.
Bouljon,: Hs. heeft hier geen leesteken.
isser,: Hs. heeft hier geen leesteken.
Achilles,: Hs. heeft hier geen leesteken.
bruydegoms: OVr: ‘gelieven’.
ghy die: Hs.: ‘die ghy’.
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krygsgenooten syt, ghy sult ongescheyden syn al waertghe oock gestorven.
57. Wat leertmen niet in de school van minne? daer maeckte sich dese eene stoute
heldinne, altyd hangtse aen syne lieve syde, en aen een ramp alleen hangt hun beyder
leven. de schuld is datse noyt tot een huwelyck quamen, maer de smart van eene
yegelycke wonde is ongedeylt, en dickmael is deen gequetst en dander quynt, en
dees stort syn siel soo die syn bloed stort.
58. maer het jongsken Rinaldo werd in munstering geleyd [...] 31 ghy soud hem
tkoningklyck voorhoofd soetelyck fors sien in de lucht opbeuren, en hoese alle sich
in hem alleen verwonderen. hy loopt syne oude en hope voorby: en de blossem bloeyt
alree wanneer sullen de vruchten voortkomen; 32 sooghe hem int harnas gewonden
saeght blixemen, ghy soud hem voor Mars aensien, voor Min soo hy het aensicht
ontbloot.
59. Sofia de schoone Sofia had hem op den oever van Adige by Bartel geteelt, by
den maghtigen Bartelt, en eer hy als een kind van de mam was genomen had Machtelt
hem in windels gewonden, en koesterde en onderwees hem in koninglycke kunsten,
en altyd was hy by haer, tot dat het jonge hart ontsteken werd door de trompet die
int Oosten klonck.
60. nu waren geen driemael vyf jaeren verloopen, hy toogh alleen wt, en liep op
onbekende wegen: hy doorreysde d’Egeesche zee, doorwandelde de kusten van
griecken, hy quam int veld in afgelege landouwen; een edele vlught, en die wel
waerdigh was dat een grootmoedigh nakomeling haer volghde, tsyn dry jaeren dat
hy ten oorloogh geweest heeft, en ontydigh brack naulyx de sachte baert ter kinne
wt.
61. de ruyters voorby synde, munsterde ’t voetvolck en Raymond heeft den voortoght,
het hof van Thoulouse tusschen de Pirenees en tusschen Garonne en d’Oceaen heefter
syn voetvolck 33 wtgelesen. vierduysend synder en wel gewapende en wel afgerecht
en gewent om ongemack te verdragen, het volck is

31
32
33

[…]: Niet vertaald: ‘e sovra questi e sovra quanti’.
voortkomen;: Hs. heeft hier geen leesteken.
syn voetvolck: Hs.: ‘syne [-kinders] voetvolck’. V. vergat de e van ‘syne’ door te halen.
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goed en ten kan van geen geleerder of starcker overste aengevoert worden
62. maer Steven van Amboise voerter vyfduysend van Blois en van Tours ten oorloge,
ten is geen hardvochtigh of arbeydsaem volck al schittert het heel int yser. de soete
vriendelycke en wellustige landouwe teelt inwoonders die haer gelyck syn, in eenen
slagh doense den eersten aenval, maer lichtelyck beswyckense daerna en 34 wycken
te rugge.
63. ten darden komt Alcasto, alreede met een dreygend opsicht hoedanigh Capaneus
by Theben, ses duysend Zwitsers een stout en fier volck had hy vergadert wt de
Alpische steden, die ysere zeyssens gewoon synde te smeden en het land te bouwen
dat tot een nieuwe wyse en waerdiger arbeyd hebben aengewent, en het blyckt dat
de hand, die woeste kudden hoed, niet en schroomt rycken te ontseggen.
64. daerna sagh ick ontvouwen de hooge banier met sinte pieters myterkroon en met
den sleutelen, hier geleyde de goede Camillo sevenduysend voetknechten blinckende
en swaer van wapenen, blyde synde dat de hemel hem wtgelot had tot soo dapper
eenen toght, daermen ververscht doveroude eere der voorvadren, of ten minsten
bewyst dat den Latynen geene deughd ontbreeckt of alleen de tucht 35
65. maer nu hadde[n] alle de bende[n] 36 braef gemunstert, en dit was de laetste, wan
Godefroy d’oversten te samen riep, en syn voornemen 37 te kennen gaf. met dat
morgen de nieuwe dagh begint te kriecken, wil ick dat het leger vaerdigh en gereed
optrecke [...] 38 alsoo datse, soo veel mogelyck is allerminst verwacht 39 voor de
heylige stad kome
66. bereyd u dan ten toght en ten stryde en oock ter overwinninge. dese moedige
aenspraeck van soo wys eenen man, prickelde en moedighde eenen yegelycken. alle
synse ree om met het nieuwe licht op te trecken, en met ongeduld verwachtense den
uchtend, maer de voorsichtige Buljon is daerom niet sonder vrees hoewel hyse in
syn harte verberght.

34
35
36
37
38
39

en: Hs.: ‘en en’.
de tucht: OVr: ‘het onderwys’.
hadde[n] alle de bende[n]: Vgl. Oxf.: ‘hadden alle de benden’.
voornemen: Cr: ‘haar’.
[…]: De stanza is volledig vertaald; ‘dat het leger vaerdigh en gereed optrecke’ is in een
kleinere letter geschreven en waarschijnlijk later door V. toegevoegd.
allerminst verwacht: OVr: ‘gants onverwacht’.
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67. om dat hy gewisse tydinge heeft, dat de koning van Egypten alreede sich op den
wegh na Gaza begeven hebbe, met eene brave en starcke toerustinge om het ryck
van Syrien tegens te staen. nocht niet kan gelooven, dat een man altyd gewoon op
dappre aenslagen, nu in ruste vertraeght, maer dat hy hem hebbe te verwachten als
een bitter vyand: soo spreeckt hy Henrick aen syn getrou bode.
68. ick wil datghe met een licht scheepken overvaert naer Grieckenland. daer
behoortghe te vinden (soo my geschreven is, van eenen die in gewoon my te
verwittigen noyt en doolde) een koningklycken jongeling onverwonnen van moed,
dat hy sich kom eenen medegesel maecken in den oorlog; hy is koning van Denemarck
en voert een groot heyr tot daer de landen onder de noordstar gelegen syn.
69. maer om dat de bedrieghelycke griexsche keyser missschien by sich gebruycken
sal de gewoonelycke treken, om te weegh te brengen dat hy te rugge keere, of het
stout bestaen wende in eenen anderen verre gelegen oord; ghy als myn bode en
waerachtigh raedsman beweegh hem mynent halven dat hy herwaert optreck ten
besten van hem en ons; en segh dat hy ras kome, en dat alle vertreck qualyck sal
genomen worden
70. kom ghy niet met hem; maer blyft by den koning van Grieckenland om den
bystand te bevorderen, die hy alree ons meer als eens bevolen heeft, en dat hy ter
oorsaeck van verbintenis ons noch schuldigh is. soo sprack hy en onderwees hem,
en na dat de bode den brief heeft van geloof en van groetenisse, neemt hy oorlof,
syn vertreck spoeyende, en Godefroy schort syne gedachten op
71. na dat den volgenden dagh de poorten van t blinckende Oosten voor de son
geopent syn, soudghe een geklanck van trompetten en trommels gehoort hebben,
waerdoor elck soldaet sich op de reyse begeeft. de donder die het aerdryck hoop van
regen geeft is soo aengenaem niet aen de heete dagen als het trots geluyd van t
kryghtuygh den forssen volcke lief is
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72. flux een yder aengeprickelt door syne groote begeerte bekleet syn lichaem met
den gewoonelycken kleeding, en wel haest op eenen oogenblick verschynt het heele
heyr en terstond versamelt yeder man onder synen oversten, en het leger in orden
gevoeght, ontvout alle syne banieren in den wind, en in de groote en keyserlycke
standaerd breyd sich het triomferende kruys ten hemel wt.
73. de son, die ondertusschen in de hemelsche velden al meer spoeyt en hooger
styght, schittert in de wapenen en treckter wt bevende en klaere lampen waermede
hy tgesicht quetst. de lucht schynt rondom van voncken ontsteken, en blinckt als een
hooge brand en met het fiere koper 40 stemt de klanck vant geschudde stael en het
veld verdoofter af
74. de hopman, die begeerigh is syne schaeren te versekeren van vyandlycke laegen,
noodight veele lichtgewapende ruyters om het land in t ronde te bespieden: en de
verwoesters hadde hy voor wt gesonden om de wegen te banen, en de laeghten te
hoogen, en heuvels te slechten, en de geslote passen te openen.[...] 41
75. geen heydensch volck is te saemen vergadert, geen muur met een diepe graft
omcingelt, geen groote vliet, of scharp geberght, of dick bosch, die hunnen toght
beletten konnen; aldus loopt de koningh van den anderen stroomen, wen hy boven
maten trots synen scheut verdickt over de o[e]vers 42 met eenen barst, nocht daer en
is niets dat hem schutten dar
76. de koning van Tripolis alleen, die in wel bewaerde vesten volcken schatten en
wapenen besluyt, soude misschien alleen de Fransche schaeren gehindert hebben;
maer hy dar hem niet ten oorlogh wtdaegen, maer hen liever met gesanten en gaven
versoenende, ontfangtse goedwilligh in syne landen, en neemt de voorwaerde van
payse aen, soo alst Godefroy belieft hem die voor te schryven
77. hier quam van den bergh Seir, die in t oosten hoogh en verheven en dicht by de
stad is, een groote schaere van geloovigen in de laeghte nedergedaelt, vermengt van
allerley geslaght en allerleye sexe, sy brengen hunne gaeven den Christelycken
overwinner toe, sy verheugen in hem t’aenschouwen en met

40
41
42

koper: Marge: It. ‘nitriti’ (= gehinnik, gebries).
[…]: De stanza is volledig vertaald. Het fragment ‘en de verwoesters (...) de geslote passen
te openen’ is in een kleinere letter geschreven en waarschijnlijk later door V. toegevoegd.
o[e]vers: Ook in III, 42 schrijft V. ‘over’; verder steeds: ‘oever’ (bijv. VI, 109, VII, 3).
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hem te spreecken, sy staen verbaest over d’wtheemsche wapenen, en hebben aen
hunnen Godefroy eenen getrouwen en vriendelycken veldheer.
78. hy voert hen altyd na de zeekant door de rechte wegen die den velde naestgelegen
syn, welwetende dat de naeste oever de syde schaeft van gunstige gewapende. de
welcke kan maecken dat al het veld overvloeye van nootsaeckelycke behoefte, en
dat yeder griex eyland voor hem alleen ’t gewas maeye, en Crete en het stenige Scio
het hem verkoope
79. de nabuurige zee steent onder de vracht der hooge schepen en der lichtste
pynboomen soo datter in de Middellandsche zee geene veylige overvaert voor de
Sarasynen is; om dat (boven de gene die sint Joris en sint Marck gewapent heeft, de
Venetianen en Genuesen, doverige Engeland en Vranckryck doverige Holland en
het vruchtbare Sicilien) hy noch andre ontbied.43
80. [...]44

43
44

ontbied: Marge: It. ‘manda’ (= zendt).
[…]: De helft van bladzijde 9vº, alsmede 10rº en 10vº zijn onbeschreven gebleven. De stanza’s
80 t/m 90 zijn niet vertaald.
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Tweede sang.
1. terwyl de dwingeland sich ten oorloogh rust, [verschynt] 1 Ismeno alleen een van
de syne, Ismen die verstorve lichaemen kan onder de geslote marmorsteenen van
daen haelen, en maecken datse adem[en] en gevoelen; Ismen die doort geluyd van
syne morrende rymen Pluto tot in syn hof doet schricken, en syne geesten versamelen
ten godloosen dienst, alheel als slaven en ontbindse en kneveltse
2. dees aenbad nu Macon, en was een Christen, maer hy kon syn oude seden noch
niet nalaten; maer dickwils mengde hy ten godloosen en onheyligen gebruycke onder
malkandren beyde de wetten daer hy geene goede kennis van hadde: en ten lesten
quam hy wt syne speloncke (daer hy verre van t volck plagh syn onbekende kunsten
te oeffenen) ten algemeenen bederve syns heren; een slim raedsman van een
boosaerdigen koning
3. myn heer, seyd hy, het overwinnende gevreesde heyr komt sonder vertreck: maer
doen wy tgeen ons past; de hemel, 2 de weereld sal den starcken helpen; ghy hebt
wel alle deelen die eenen vorst of koning passen [...] 3 en ghy hebt het lange voorsien:
indien een yegelyck synen plicht alsoo voldoet soo sal dit land uwer vyanden grafstede
worden
4. ick, voor soo veel my aengaet, kom om u te helpen als een medegesel vanden
arbeyd en van t gevaer, en ick beloof al tgeene de magische kunst en oude ouderdom
met raed vermagh. d engelen die ten hemel wtgebannen syn, sal ick pressen wt hunne
benaude plaetse. maer nu sal ick u eerst verhaelen van waer en op wat wyse ick de
besweeringen wil beginnen.
5. in de kerck der Christenen leyd verborgen een onderaerdsch autaer, en daer is het
hoofd des genen die syne godin en moeder gemaeckt heeft, dat het volck acht van
synen god geboren en begraven te wesen. voor het beeld blincken staegh ontsteke
fackelen, en hy is in een doeck gewonden. 4 rondom hangen de bedelofttafereelen
op eene lange rye, die de lichtgeloovige aenbidders derwaert brengen.
6. nu dit beeld daer van daen gerooft, wil ick datghe met uwe eygen hand elders
brengt en leght het onder uwe [...] 5

1
2
3
4
5

[verschynt]: Vgl. Oxf.: ‘vertoont zich Ismen’.
de hemel,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Eenderde regel opengelaten, maar de hele stanza is vertaald.
gewonden.: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: het in de marge genoteerde It. ‘Meschita’ (= Moskee).
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ick sal daerna soo starck arbeyden met besweeringen, dat sy die alles terwyl bewaerde,
sal een gesegende bewaerdersse deser poorte wesen, uw ryck sal door een nieu hoogh
geheymenis veyligh binnen syne vesten blyven.
7. soo sprack hy en twas gevat naulyx of de koning liep ongeduldigh int huys gods,
en deede den priester geweld aen ende roofde het suyvere beeld oneerbiedelyck van
daer: en brogt het in dese kerck in een onheylige plaets daer dickmael de hemel sich
vertoornt om den sotten en boosen godsdienst; en de toovenaer het beestachtige swyn
mompelt daerna over het heylige beeld
8. maer mèt dat de nieuwe dageraed aen den hemel verscheen vond dees, die den
onreynen 6 tempel bewaert, het beeld niet, daer het heen geleyd was, en vergeefs
soeckt hy t op een ander stede, flux maeckte hyt den koning kond, die om dese
boodschap op hem fel vergramde, en hy beelde sich wel in dat yemand van den
geloovigen, desen diefstal had begaen, en dien bedeckt hiel
9. of het was een diefstuck van een geloovige hand, of alleen de hemel die door syne
maght medewerckt, die van die gene, die [syn] koningin en godin is, onwaerdigh
acht dat een verachte stede het beeld bedeckt; dit gerucht is noch onseker, ofmen dat
sal toeschryven der menschen vernuft, of dat het een wonderwerck sy: wel is het
godvruchtigheyd dat de godvruchtigheyd en d yver ter aerde vallende, houde dat de
hemel daer oorsaeck van is.
10. de koning doet met een moeyelyck ondersoeck doorsoecken yeder kerck een
yeder huys, en setter een groote loon en boete op voor den genen die den diefstal of
den dief openbaert of bedeckt. de toovenaer houd niet op van met al syne kunst de
waerheyd te ontdecken: maer hy en wyt het niet dat het een werck van den hemel is,
of dat yemand dat voor hem verborgh ter schande van syne tooveryen
11. maer na dat de wreede koning sagh verborgen, tgeen hy dacht een misdaed der
geloovige te wesen, soo en vergrimde hy al heel in haet tegens hen, ende ontstack
van gramschap, en door onmaetige en endeloose raserye vergat hy alle eerbiedigheyd,
hy wou sich wreecken (daer kom af watter wil) en syn ontsteken gemoed verlichten,

6

onreynen: Hs.: ‘onreynenen’.
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onbekende dief [seyde hy] 7 sal sterven, in dalgemeene neerlage sal myne gramschap
niet te vergeefs syn. 8
12. laet de rechtvaerdige en onnoosele sterven, als alleen de schuldige niet behouden
blyve: maer wat segh ick rechtvaerdige. elck is misdadigh, noch in haer getal was
noyt mensch onsen name gunstigh, soo ’er een eenvoudigh hart is in de nieuwe
dwaelinge, een oud bedrogh is genoeghsaem ter nieuwe straffe, op op myn getrouwe,
op wege, 9 vat vlam en yser aen, brand en moord.
13. soo sprack hy tegens de schaere, en onder de geloovige was het gerucht terstond
vernomen, die waeren verbaest soo beving hen de vreese der alree tegenwoordige
dood: en niemand durf het vlughten of verweeren of ontschuldigen of bidden bestaen
maer de bedeesde en radeloose volcken werden ontset van daerse minst heyl
verwachtten.
14. onder hen was een maeght alree ryp van maeghdom van hooge en koninglycke
gedachten, van groote schoonheyd maer sy acht hare schoonheyd niet, of alleen soo
veel als sy haere eerbaerheyd daermede verciert, en haer hooghste waardye haer
groote cieraden verbergtse binnen de muren van eene enge wooninge […] 10 en
ongeciert en eensaem schuwtse het lof der belonckers.
15. doch vergeefs verbergtse sich want haere wtnemende schoonheyd munt wt en is
werd belonckt, ende ghy o minne en laet het niet toe, maer ghy ontdecktse aen
begeerlycke genegentheden eenes jongelings: ghy minne die nu blind nu Argus nu
onse oogen bewimpelt nu die opent nu draeyt hebt eens anders gesicht door duysend
wachters doen straelen in de allerkuyschte maeghdelycke woonplaetsen.[...] 11
16. die hiet Sofronia, dees Olindo, van eene stad [...] 12 en van een geloove, hy die
soo zedigh en schoon is als sy, begeerdese genoegh, luttel hoopte hy, en verkreegh
geene, nocht hy weetse niet tontdecken of hy dar niet, en sy of versmaed hem of sy
siet hem niet of sy verneemt het niet, tot dat ten lesten dellendige heeft geslaeft of
niet gesien of qualyck bekend of qualyck gewaerdeert synde

7
8
9
10

11
12

[seyde hy]: Vgl. Oxf.: ‘d’onbekende dief, zeijde hij’.
syn: Marge: It. ‘andrá’ (= zal zijn).
op wege,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Na ‘wooninge’ is de rest van de regel opgevuld met een streep. Aan het begin van de
volgende regel is het getal ‘15’ doorgehaald, waarna alsnog de vertaling van de laatste regels
van stanza 14 wordt gegeven.
[…]: Een regel opengelaten, maar de hele stanza is vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘entrambi’.
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17. ondertusschen hoordese tgeruchte en datter een ellendige neerlage aen die van
hare gesintheyd werd bereyd, haer, die soo moedig als eerbaer was, schoot in den
sin, hoese dese soude mogen redden: de starckheyd beroerde haere hooge gedachten,
daerna weerhielse de schaemte en de maeghdelycke voeghlyckheyd; de starckheyd
overwon ja veel eer stemtse die toe en maeckt sich beschaemt en de schaemte stout.
18. de maeghd trad alleen wt onder t volck, sy bedeckt hare schoonheyd noch sy en
toontse niet. tgesicht trockse binnewaert, sy ging niet met ingetogen sluyer met [...]
13
en moedige seden. niet wel kan ick seggen of [sy] sich ciert of het cieraed
verwaerloost, ofse by geval of met kunst haer schoon aensicht toestelt door hare
vrienden natuur minne en de hemel, haer verwaerloosheyd is de optoyster.
19. de trotse jonckvrou niemand begaepende en van elck begaept komt voor den
koning, nocht de vergramde wacht versette daerom niet een voet, maer bleef staen
met een onbeteutert aensicht, heer, seydse tot hem, ick koome, ick bidde schort uwe
gramschap soo lang, en breydel uw volck, ick koom om u t ontdecken en tot roof te
geven desen misdadigen dienge soeckt, en daerghe soo hard op verbittert syt.
20. de koning als beroert en als verwonnen door d’eerbaere rustigheyd, door t
onversiens schitteren der fiere en heylige schoonheyd, breydelt syn spyt en versacht
syn fel gelaet, soo hy een siel had, of soo hem een fel gesicht ontbreeckt hy wordter
op verlieft, maer een weerstribbige schoonheyd vangt geen weerspannigh hart, en
d’aenlockingen syn aes van minne
21. twas verbaestheyd twas aerdigheyd en twas wellust, soo ‘t 14 geen liefde was diet
snoode hart beroerde. vertel, seyde hy tot haer, al de saecke, sie ick vergunt u, soo
uw Christen volck daer door niet geargert word. en sy sprack, de misdadige staet
voor uwe oogen, sij heeft, myn heer, de diefte begaen met dese hand. ick heb het
beeld wegh gedragen. ick ben die gene dieghe soeckt, en my behoortghe te straffen.

13
14

[…]: Niet vertaald: ‘ischive’.
soo ‘t: Hs.: ‘s’oot’.
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22. aldus offerdese het trotse hoofd voor d algemeene ramp, en wilde datse op haer
alleen soude treffen: o grootmoedige logen, wanneer is nu de waerheyd soo schoon
datmense boven u magh stellen? hy hangt in twyffel, en de felle tyran vervalt niet
soo haest in gramschap als hy plagh; daer na vraaght hyse weder, ick wil datghe my
ontdeckt wie u raed gegeven, en wie u met eenen geholpen heeft.
23. sy seyde tot hem, ick wil doch het geringste deel van myne eere eenen andren
niet geven: ick ben alleen van my selven bewust, alleen ben ick raedgeefster en alleen
ben ick wtvoerdersse. op u alleen (antwoord hy haer wederom) sal myne wrekende
gramschap treffen. en wel billyck seyde sy behoor ick het dragen. soo ick alleen wt
was om d’eere, soo sal ick alleen de straffe boeten
24. doen begon de tiran op nieus te vergrimmen [...] 15 daer na vraeght hy haer waerse
het beeld verborgen hebbe: kheb ’t antwoordse niet verborgen khebt verbrand, en
ick achtet een loflycke saecke dat te verbranden. aldus en salt ten minsten niet meer
kunnen geschend worden door de misdadige handen der ongeloovige; eysch, myn
heer, den diefstal of den dief, desen sultghe inder eeuwigheyd niet sien, en desen
sietghe
25. hoewel het myn geen diefstuck is, noch ick een dief ben. met recht is wedergehaelt,
tgeen met groot onrecht genomen was; de tiran dit nu hoorende knarssetande met
een dreygende gebaer, en de toom der gramschap is los. geen kuysch gemoed, diep
verstand of edel aenschyn hope meer vergiffenis te verwerven, en te vergeefs
gebruyckt de min hare aerdige schoonheyd tot eenen schild tegens de raeuwe
verbolgentheyd.
26. de schoone Jonckvrou word aengerant en de koning doemtse wreedelyck ten
brande ter dood. alree word haer den sluyer en kuyschen mantel ontruckt. sy knevelen
de sachte armen strengelyck dwars over malkandren, sy swyght en verschrickt over
hem niet; maer de starcke boesem beweeght sich alleen een luttel. en dat schoone
aenschyn besterft in een verwe die geen dootsheyd maer blanckheyd is.
27. het groot ongeval verspreyt sich, en t volck was alree derwaert getrocken, Olindo
lieper oock na toe, de persoon was twyffelachtigh, de dood seker. misschien quam
hem inden sin dat het syne vryster was. met dat hy de schoone vreemdeling besigh
sagh niet alleen als een schuldige maer gedoemde, met dat hy

15

[…]: Eenvierde regel opengelaten, maar de hele stanza is vertaald.
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de scherprechters besigh sagh in het wreede ampt, heeft hy haestelijck door t volck
gedrongen
28. hy riep tot den koning, dese dese is nu niet schuldigh aen den diefstal, en stof[t]
wt dwaesheyd daer van, eene jonckvrou alleen en onervaren tot soo groot een werck
en denckt en dar nocht kan t niet doen. hoe kanse de wachters bedriegen, en met wat
behendigheyd kanse theylige beeld der godinne aenrannen? soose het gedaen hebbe,
sy vertel het: ick heere heb ‘t gestolen. ah soo seer bemint een onbeminde syn beminde
29. hy voeghde ’r by, ick ben by nacht, van daer uw hoogh [...] 16 lucht en licht schept,
opgeklommen, en ben gekropen door een korte rete, arbeyende door ontoegangelycke
wegen, d’eer en dood behoort my toe, laet dese sich myne straffe niet toe eygenen,
dese ketens syn de myne, en om mynent wil werd dese vlam ontsteken, en den rysbos
ree gemaeckt.
30. Soffronia sloegh haer gesicht op, en bleef met medoogende oogen op hem staeren,
o onnoosel ellendigh mensch wat komt u aen? wat raed of rasery stiert of treckt u?
ben ick dan sonder u niet maghtigh, om dit wt te harden, tgeen eens menschen
gramschap vermagh? hebtghe oock een gemoed als ick, dat ghe gelooft alleen tegens
de dood te vermogen, en begeertghe geen geselschap
31. soo sprackse tot den vryer; en sy brengt hem daer niet toe dat [hy] 17 afwycke, of
verander van voornemen, o groot schouspel, daer liefde en grootmoedige deughd
om stryd redenkavelen, daer de dood gestelt word tot belooning des overwinners, en
het ramp 18 des verwonnen is de behoudenis. maer de koning word te meer vergramt
hoe sy en hy standvastiger syn in sich selven te beschuldigen
32. hem dunckt dat hy veracht blyft, en datse tot syne versmaetheyd 19 de straffe
versmaden, gelooft soo, seyd hy tegens de beyde, en dat die en dese overwinne, en
die overwint sal de palmtack geworden gelyck dat behoort, daer door ontsteeckt hy
de sergianten die bereyd syn den jongeling met hunne ketenen te binden. beyde synse
aen den pael vast gemaeckt en gewonden en rug aen rug en aensicht van aensicht
verborgen

16
17
18
19

[…]: Niet vertaald: ‘meschita’.
hy: Vgl. Oxf.: ‘dat hij afwijke’.
het ramp: OVr: ‘de straf’.
versmaetheyd: Hs.: ‘ver [-smad] versmaetheyd’. V. vergat ‘ver’ door te halen.
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33. en nu alree werd den rysbos om hen henen geleydt, en de blaesbalck weckte alree
de vlamme, wanneer de jongeling met een droevigh gekarm wtborst en seyde tot
haer die met hem 20 vereenigt was: is dit dan dees strick waer mede ick u hoopte in
t geselschap des levens te vergeselschappen? is dit het vier twelck ick geloofde dat
de harten behoorde tontsteken met gelycken brande.
34. andre vlamme andre stricken beloofde de Min, andre als het onbillycke lot
toebereyd. al te seer ah al te seer scheydse ons nu, maer wel hard voeghtse ons in de
dood te samen. ten minsten behaeght het my, nademael ghy op soo vreemde wyse
om gods wille sterft, een medegenoot te syn van uwen rysbos soo ick t van uw bedde
niet ben geweest: uw ramp doetme wee, het myne nu niet, dewyl ick aen uwe syde
sterf
35. en myn dood sou ten vollen geluckigh, en myne soete marteleryen saligh syn,
soo ick verworf datwe borst aen borst gevoeght mynen geest moght opgeven in uwen
mond, en ghy met my tot eenen tyd komende in my send den 21 laetsten sucht. soo
sprack hy al kermende; sy antwoord hem soetelyck, en raed hem met sulcke redenen
36. myn vriend, de tyd vereyscht door een gewightiger oorsaecke andre gedachten
andre klaghten, waerom dencktghe aen uwe misdaed niet? en waerom en steltghe u
niet te voren wat god eenen grooten loon aen de vrome belooft, ly om syns naems
wille, ende de pynen sullen versoeten. ende verheughd synde haeckt na die heerlycke
woonstad, aenschou hoe schoon den hemel is, en aenschou de son, die schynt ons te
noodigen en te troosten.
37. doen verhief het heydensch volck een gekarm en besteende de geloovige, maer
met een sachter geluyd, en daer verschynt een die ick weet niet 22 boven de gewoonte
sacht synde na de harde borst des konings toedringt en sich vertoont en of hy sich
vergramt, nocht wil medoogen hebben, en d oogen afwent en ommedraeyt. ghy
alleene Sofronia verselt niet den algemeenen rouwe, en schreyd niet daerghe van een
yder beschreyd word.

20
21
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tot haer die met hem: Hs.: ‘tot hem die met haer’. Vgl. Oxf.: ‘en tot haar seyde, die met hem
vereenigt was’.
den: Hs.: ‘de den’.
een die ick weet niet: Hs.: ‘en [-niet ick weet niet om watter ongen] <daer verschynt een die>
die ick weet niet’. V. vergat ‘die’ door te halen.
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38. terwylse in soodanigh gevaer syn, siet een ridder (die soodanigh verscheen) van
dapper en eerwaerdighe gedaente, en syne wapenen vertoonde en wtheemsche
kleedinge, die van verre plaetsen quam reysen; de tiger dien hy tot een veder op den
helm voerde trock alle oogen tot sich; een vermaert teecken een teecken dat Clorinde
gewoon was ten oorloogh te gebruycken; waerom men geloofde dat syt was en ten
was geen misverstand.
39. dese versmade van haeren gestrengen ouder af alle vrouwelycke oeffeninge en
vernuft. sy acht haere trotse hand te waerdigh om die te gebruycken tot den arbeyd
van Arachne, naeld en spil. sachte kleederen en beslote plaetsen schuwdese, sy
bewaert haere eerbaerheyd noch int veld. taensicht wapentse met fierheyd, en tluste
haer sich gestreng te maecken, en alleen behaeght haer gestrengigheyd.
40. noch teer synde prangdese en breydeldese tgebit van een klepper: sy handelde
spies en degen, en inde loopbaen gewendese haer lichaem tot hardigheyd en hyghde
int rennen. namaels volgdese door bergaghtige en boschachtige wegen de voetstappen
van eenen fieren leeu en beer, sy volghde den oorloogh en in desen en in de bosschen
gelycktse by de menschen een dier, een mensch by de dieren
41. dese quam van den Persischen oord, om dat de Christenen haere maght tegen
waren. 23 hoewelse tanderen tyden met hunne leden heeft de velden bestroyt, en het
water vermengt met hun bloed. nu om dat haer int aenkomen ten eersten verscheen
de bereydinge ter dood, suf van kycken en om te weten wat misdaed de misdadige
doemt, nooptse haer paerd al meer voort
42. de schare maeckt ruymte, en beyde de boden te gelyck sy hiel stal om van dichte
by te sien. sy verwondert sich dat d’eene swyght en d’ander kermt, en dat de min
moedige sexe den meesten moed toonde. sy sagh hem schreyen als een man wien
medoogen druckt, geen droefheyd, of een droefheyd die niet is om syn selfs wille,
en sy sagh haer na den hemel staroogende swygen, om dat [sy] eer scheen te sterven
van waermen beneden sprack

23

waren: OVr: ‘stonden’.
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43. Clorinde werd kleenmoedigh en beklaeghdese beyde ende schreyde een luttel,
alleenelyck voeldese de smart te meer om datse niet beklaeght worden, meer
beweeghde haer het stilswygen en min het gesteen, sonder te veel te sammelen keertse
sich tot een man [...] 24 ay seghme wie syn dese, en wat lot of misdaed voertse ter
martelerye?
44. soo badse, en des anderen antwoord op de vrage was kort en bondigh: sy verbaesde
dit hoorende en verbeelde sich wel haest datse beyde even onschuldigh waren: alree
neemtse by sich voor de dood te beletten soo vele hare gebeden en wapenen vermogen.
vaerdigh looptse ten viere en doet ophouden tgeen alreede to[e]bereyd werd en sprack
tegens de scharprechters.
45. datter niemand onder u sy die sich verstoute int strenge ampt voort te vaeren,
voor dat ick den koning hebbe gesproken, en ick verseker u vastelyck dat hy u over
dat vertoef niet en sal beschuldigen. de sargeanten gehoorsaemden, en sy waren
beweeght van dese hare groote koninglycke achtbaerheyd. daer na spoeytse na den
koning, en hy onderwegen gemoetse die na hem toequam.
46. heer, seydse, ick ben Clorinde, ghy hebtme misschien somtyds hooren noemen,
en ick koom om my hier te laeten vinden tot verdediging van t algemeen geloof en
uw ryck. gebiedme slechs, ick ben vaerdigh tot allerley aenslagen. ken vrees noch
het hooge, nochte versmade het laege. wiltgheme int open veld of alleen binnen de
beslote vesten besigen, ick ben nergens in weygerigh.
47. sy sweegh en de koning antwoorde; o gloriose maeghd wat land is van Asien of
van den wegh der sonne soo afgescheyden, daerwaert uwe faem niet gekomen, en
uwe eer niet 25 gevlogen sy? nu soo uw degen by den mynen gevoeght van alle vreese
my beschut en my vertroost, en sou ick geen sekerder hope hebben al waer tot myn
heyl een groot leger te gelyck vergadert
48. alree alree duncktme dat Godefroy hier boven tbehooren draelt; nu ghy begeert
dat ick u gebruycke, ick achte dat ghy alleen waerdigh syt tegens de hooge en boose
aenslagen. ick sta u toe den scepter over ons krygsvolck, en tgeenghe gebied 26 sal
een wet syn. soo sprack hy. sy 27 bedanckte hem beleefdelyck voor den lof, daer na
vingse weder aen te spreken.

24
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[…]: Niet vertaald: ‘che canuto avea da canto’.
niet: Hs.: ‘niet niet’.
tgeenghe gebied: OVr: ‘uw woord’.
sy: Hs.: ‘hy’. Vgl. Oxf.:’zij bedankte hem’. Vgl. stanza 52.
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49. seker tbehoorde wat nieus te schynen dat de besoldinge voor de verdiensten gaet,
maer ick vertrouwme in uwe goedheyd; ick versoeck datgheme tot belooninge van
toekomende diensten dese misdadigen schenckt. ick versoeckse tot een geschenck,
en doch soo de sonde onseker is, soo doemt hen een ongenadige reden; maer ick
verswygh dese, en ick verswygh de wtgedruckte teeckens waer door ick bewyse
d’onnooselheyd die in hen is.
50. en alleen seyd het, twelck een algemeen gevoelen is, dat de Christenen tbeeld
hebben wegh genomen, maer ick verschil van u, nocht daerom voldoe ick myn
goedduncken niet sonder eene hooge rede. het waer onse wet een groote
oneerbiedigheyd dit werck te doen twelck de toovenaer gebied, om dat het aen
niemand past in onse kercken afgoden, en veel min eens [anders] afgoden 28 te hebben.
51. op dan het lustme het wonderwerck Mahometh toe te schryven en hy heeft het
gedaen, om te bewysen, dat het niet en sy geoorlooft syne kercken te besoedelen met
nieuwen godsdienst: dat Ismen tooverende alle syn beste doe, en hy wien de
goochelerye in plaetse van wapenen syn. laeten wy ridders slechs het yser handelen,
dit is onse kunst en hier in alleen betrouwen wy
52. dit geseyd hebbende sweegh sy, 29 en hoewel de koning syn vergramt gemoed
swaerlyck tot medoogen laet bewegen, om hem slechs te willen behaegen, set hem
de reden om, en de kracht van bidden beweeght hem: laetse tleven en de vryheyd
genieten, antwoord hy, en laeter geene geweygert worden aen soo groot eene
voorbiddersse, dit sy rechtvaerdigheyd of vergiffenis, ick ontsla d onnoosele en geef
hem de schuldige.
53. alsoo wordense ontbonden, seker wel avontuurlyck was het geval van Olindo,
die hy benaut kon toonen, die ten laets[t]en in een moedige borst heeft door liefde
de liefde opgeweckt. van den mutsaerd gaet hy ter bruyloft, en niet alleen vryer van
de vryster is bruydegom gemaeckt van een misdadigen. hy wou met haer sterven, sy
vlught niet na dat hy met haer sterven wil, datse met hem leve.

28
29

eens [anders] afgoden: Vgl. Oxf.: ‘de afgoden van een ander’.
sy: Hs.: ‘hy’. Vgl. Oxf.: ‘sweeg zij’.
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54. maer d’achterdochtige koning acht het gevaerlyck dat soo een dappere deughd
te saemen gepaert daer ontrent blyve, waerom hy (na synen wille) beyde in
ballingschap laet voort wandelen buyten de paelen van Palestynen. hy slechs volgende
syn wreed voornemen band andre geloovige, andre verwyst hy binnen een seker
perck, o hoe droevigh verlatense de kleene kinders, en doude vaders en de soete
bedsteden
55. o bitter scheyden, hy verjaeght alleen die gene die starck van lichaem en fors van
geest syn; maer de sachtmoedige sexe en de weerloose jaeren houd hy by sich als
gegyselt ten onderpande. vele gaender dwalen, andre worden weerspannigh, en de
spyt vermagh meer dan de vreese. dese vereenigen sich met den Vrancken, en sy
gaense te gemoet met het kriecken van den dagh, die in Emaus quam.
56. Emaus is een stad, welck een kleene ruymte afscheyd van het koninglycke
Jerusalem, en een man die langsaem om syn lust wandelt, scheyd s morgens van
daer, en komter te negen uren. o hoe seer behaeght dit den Vrancken als sy dit
verstaen. o hoe noopt en spoeyt dit hunne begeerte: maer om dat de son alree den
middagh overstyght, doet de hopman hier syne tenten spannen.
57. sy haddense nu gespannen, en het koesterende sonnelicht was noch een luttel
boven den Oceaen, wen men twee groote vryheeren van wtheemschen gebare en in
onbekende kleedinge sagh komen. alle hun vreedsaem wesen geeft te kennen datse
als vrienden na den hopman toekomen; sy waeren gesanten van den grooten koning
30
van Egypten, en rondom hen henen hebbense veele schildknapen en pagien.
58. d’een is Aleto die van aenvang onwaerdigh gelot is onder de beestigheyd van t
gepeupel, maer tot deerste eere des ryx had hem verheven welsprekentheyd, vleyeryen
en schalckheyd, wufte seden, behendigh op bedrogh, een groot lasteraer, aerdigheden
van nieuwe wysen, die klanck beschuldight en lof betaelt

30

koning: Hs.: ‘koningen’. Vgl. Oxf.: ‘van den grooten koning’.
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59. d’ander is Argante de [...] 31 een vreemdeling die aen t konincklyck hof van
Egypten quam; maer die van een drost is van t ryck gemaeckt, en ten oorloogh in
den hoogsten trap is aengeteeckent, wreed, onverbiddelyck, ongeduldigh, onvermoeyt
en onverwinnelyck in t harnasch, een verachter van alle goden, en wiens wet en reden
in syn geweer bestaet.
60. dese versochten gehoor en sy quamen met oorlof binnen voort aensicht van den
vermaerden Godefroy, en sy vonden hem sitten onder syne oversten in een lage stoel
en in een slecht kleed: maer de waere dapperheyd, hoewelse ongesien schynt, is door
sich selven, sich een doorluchtigh genoegh cieraed. Argante deed hem een kleen
teecken van eere, gelyck de wyse van grootse lieden die niemand veel achten.
61. maer Alete leyd de rechterhand in synen schoot, en buyght met den hoofde, en
sloegh syne oogen neerwaerts, en eerde ten vollen op allerleye wyse, die de zeden
van synen lande mede bragt. daerna begon hy, en wt synen monde vloeyden beken
van welsprekentheyd soeter dan honigh, en om dat de Vrancken alree de Syrische
taele hadden geleert, werd dit, tgeense spraecken wel verstaen
62. o die alleen waerdigh syt wien dese heldenvergadering verwaerdight te
gehoorsaemen, die oock door [...] 32 de palmen en rycken van u en van uwen raed
kennen; uw naem die niet en blyft binnen de teeckens van Alcides, klinckt oock nu
onder onslieden, en tgerucht van uwe vromigheyd heeft door gans Egypten
doorluchtige maeren verspreyd.
63. nocht daer is niemand onder soo veelen die niet en hoort de wtnemende
wonderdaden als hy alleen, maer sy syn van mynen koning niet alleen met
verwonderen maer oock lust tsamengelesen; en t vernoeght hem oock dickmael int
vertellen, in u beminnende dit, tgeen een ander benyd en vreest, hy bemint de
dapperheyd, en gewilligh verkiest hy sich met u door liefde, ist niet door wet, te
vereenigen.

31
32

[…]: Niet vertaald: ‘circasso’.
[…]: Niet vertaald: ‘l’adietro’.
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64. door soo braef eene oorsaeck dan gedreven versoeckt hy aen u vriendschap en
vrede, en de middel, waer door deen aen den andren verbonden blyft, sal de deughd
wesen, soot het geloove niet syn kan; maer om dat hy verstaen heeft, dat ghe u hebt
toegerust om synen vriend wt synen stoel te jaegen, soo heeft hy willen, eerder ander
onheyl wt volge, datghe door ons soud verstaen syne genegentheyd
65. en syn voornemen is soodanigh, datghe sult [...] 33 in t gene hy in uwen oorloge
gedaen heeft, nocht Judea reppen, nocht d’andre deelen welcke de gunst van syn
ryck bedeckt, hy daer tegens belooft te versekeren den wanckelbaren staet, of soo
ghy beyde sult vereenight syn, nu wanneer souden de turcken en de Persianen
ymmermeer konnen verhopen die weder te krygen
66. heer ghy hebt in luttel tyds groote saecken verricht, die een lange eeuwe niet sou
kunnen vergeten, haestigh hebtghe een stad verwonnen en verdelgt, ongebaende en
onbekende wegen overtrocken, soo [dat] de rondom henen en afliggende landen door
den kreet verschrickt en verbaest syn geworden. en sooghe wel hebt konnen nieuwe
rycken winnen vergeefs hooptghe nieuwe eere te verkrygen
67. uwe eere is ten top geklommen, en voornamelyck past het u den twyffelachtigen
oorlog te vlughten, die daerghe overwint 34 alree van staet steygert, 35 nocht uwe eere
word hier door niet grooter; maer het ryck onlangs verkregen en bekomen hebbende,
soo verliestghe uwe eere, soot tegendeel gebeurt [...] 36
68. [...] 37

33
34
35
36
37

[…]: Niet vertaald: ‘s’appagarti vorrai’.
overwint: Hs.: ‘overwindt’. Vgl. Oxf.: waar gij overwint’.
steygert: OVr: ‘vordert’.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Stanza 68 is niet vertaald.
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69. [...] 38 om te houden de heyrbaen die u vant noodlot breed geopent is, om niet af
te leggen desen vermaerden degen, wiens dapperheyd vast gaet in alle overwinninge,
op dat de wet van Mahomet niet en valle, op dat Asien door u niet verwoest en werde:
een soete saeck om te hooren, en soete bedriegeryen, waer door dickmaels daer na
dwterste swarigheden rysen.
70. maer soo de grootmoedigheyd uwe oogen niet blinddoeckt nocht in u verduystert
het licht van de reden, sal ick u openbaeren dat, waerghe den oorloogh aenvangt,
ghy oorsaeck hebt om te vreesen, niet om te wanhopen. dat de fortuyn hier alree
verscheyden om te verwinnen nu droeve nu goede avontuuren [...] 39 en de val plagh
den al te hoogen en snellen vliegeren naest te syn.
71. seghme soo Egypten tuwer schade goud maght van raed en wapenen in t werck
stelt, en soo t gebeure dat de Persiaen en de turcq en de soon van Cassano den
oorloogh hervat, wat maght sultge mogen stellen tegens soo groot eene raserye, of
van waer sultghe heyl bekomen in uw gevaer? vertroutghe u misschien op den boosen
griexsen koningh, die door een heyligh verbond met u vereenigt is?
72. wie en kent de griexsche trouwe niet? ghy door een verradery bereyd het yedereen,
40
liever duysend, om dat het ontrou gierigh volck u duysend lagen heeft geleyd, die
dan te voren u den pas behindert heeft, bereyd sich die nu om syn leven voor u in
tgevaer te stellen? 41 die den wegh die yeder gemeyn is weygerde, sal die nu syn
eygen bloed wech schencken?
73. maer mogelyck hebtghe alle uwe hope gestelt in dit heyr waermede ghy omcingelt
sit; dit dat verstroyt synde overwonnen heeft, sal te samen vereenigt synde, sooghe
gelooft, lichtelyck overwinnen, al sietghe dat uwe schaeren nu seer gemindert syn
door doorloge en ongemack, al komt u een nieu vyand op en vermengt d’Egyptenaers
met Turquen en Persiaenen.

38
39
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41

[…]: Niet vertaald: ‘T’essorteranno’.
[…]: Niet vertaald: ‘mandandoci’.
iedereen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
int gevaer te stellen: OVr: ‘te laten’.
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74. nu dewylghe al acht dat het geschoren [is] 42 dat het swaert u nimmermeer sal
mogen overwinnen, het sy u toegestaen en laet het besluyt des hemels juyst soodanigh
wesen als ghy het maeckt: de honger sal u t’onderbrengen; by gut wat toevlught wat
bescherming sultghe hier tegens vinden? dril de spies tegens desen en stroopt de
kling, en schildert u oock d overwinning voor
75. de voorsichtige vuyst der inwoonderen heeft het veld rondom verbrand en
verwoest, en op uwe aenkomst eenige dagen te voren de vrughten gebrogt binnen
beslote vesten en op hooge toornen. 43 ghy die soo stout hier gekomen syt, waermede
meentghe ruyters en voetvolck te spysen? ghy sult seggen dat de zee sorgt voor de
vloote, hangt dan uw leven aen de winden?
76. heeft misschien uw fortuyn bevel over de winden, en verknooptghese en
verknooptse aen uwen wille? buyght sich de zee u 44 verhoorende alleen na uw
begeeren, die doof [is] tegens bidden [en] karmen? of en konnen daerna niet onse
volcken en de Turcken en Persiaenen door een wet vereenight, alsoo maghtigh eene
vloote te saemen brengen, diese mogen stellen tegens uwe kielen?
77. een dobbele overwinninge, heer, is u van noode, sooghe ’r d’eere van den aenslagh
sult afbrengen, eene verloren kanse [u] eene groote schande veroorsaecken, en noch
een grooter verlies, daer onse vloote verstroyt synde, d’uwe daerna hier in t veld van
honger sterft, en sooghe het verliest, vergeefs sullen uwe kielen daerna overwinnen.
78. sooghe nu in soodanigen staet noch weygert vrede of bestand met den grooten
koning van Egypten aen te gaen, soo syn uwe andre deughden (ghy hebt geoorlooft
waerheyd te spreken) desen uwen raed niet seer gelyck. maer de hemel geve dat uwe
gedachten (soose ten oorlooge genegen syn) sich veranderen, en datter het tegendeel
wt volge, in voegen dat Asien voortaen den adem herscheppe wt syne worstelingen,
en ghy de vruchten der overwinninge met vermaeck geniet.

42
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[is]: Vgl. Oxf.: ‘dat het beschoren is’.
toornen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
u: Hs.: ‘uw’. Vgl. Oxf.: ‘u alleen verhoorende naar uw begeeren?’
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79. nocht weest ghylieden medegenooten van t gevaer en van de benautheyd en van
d’eere, bedrieght nu soo de gunst van de fortuyn datghe vermijt 45 nieuwe oorlogen
te verwecken; maer gelyck een schipper die syn schip wt de bedriegeryen der zee in
een gewenschte haven heeft gebrogt, behoortghe voortaen de opgetoge seylen in te
haelen nocht u van nieus op de wreede zee te vertrouwen
80. hier sweegh Alete, en dese starcke helden volgden syne stemme met een sachte
mompeling, en met het versteurde gebaer ontdecktense wel hoe seer een yeder van
hun dese woorden verdroten, en de hopman keerde drie en vier mael syne oogen
rondom en sagh de syne in t aensicht, en daer na bleef hy staeroogen op hem die
dantwoord verwachte, en sprack aldus
81. ghy gesant hebt ons soetelyck voorgestelt nu heuscheyd, nu dreygende
aenporringen, soo uw koning my bemint en onse daden pryst, en my begroet met
synen loon en gunste: soo antwoorde ick en wte op dat deel (dewylghe ons daer van
daen den oorloogh vant vereenigde heydendom aenseght) gelyck ick gewoon ben,
myn vry gevoelen in slechte woorden.
82. weet datwe tot hier toe nu soo wel te water als te lande by doncker en helder
weder hebben geleden, alleen op datwe den wegh na dese heylige en eerwaerdige
vesten souden banen, om by god genade en verdienste te erlangen, hen wt soo harde
slavernye treckende, nocht nimmermeer werde het swaer in t ende tydelycke eere,
46
het leven en de heerschappye daer voor te setten
83. de hemelsche vader verjaege wt ons gemoed soo schadelycke peste dat gene
staetsuchtige en gierige hartstoghten ons aenleyden of prickelen tot desen aenslagh,
en soose doch in yemand nestelt, gedooge hy niet datse hem besprenge of besmette
met een soet venyn, dat behaegende dood, maer syne hand, die door de harde harten
dringt, versachte en vrye hy soetelyck
84. dese heeft ons beweeght en dese heeft ons geleyd, wt allerley gevaer en allerley
moeyelyckheyd getrocken, dese slecht de bergen en verdrooght de vlieten, de somer
beneemtse de hette, den winter het ys, sy paeyt de verbolge zeebaeren
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vermijt: Dit is de eerste keer dat in het Hs. de ij voorkomt.
eere,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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dese toomt en viert den breydel der winden; hier van daen syn de hooge vesten open
en verbrand, hier van daen syn de gewapende slaghordens gedood en verspreyd.
85. hier her word stoutigheyd en hope geboren, niet wt onse brosse en vermoeyde
krachten, niet wt de vloote, en niet wt soo vele volcken als griecken voed, en niet
van de Fransche wapenen; soose ons slechs hier nimmer en verlaet en begeeve,
hebbenwe ons luttel te bekommeren, of andre hier ontbreecken; 47 die weet hoese
beschermt en treft, verkiest geene andre hulp in syne gevaeren
86. maer soose ons van haere hulpe versteeckt, door onse dolinge of door verborgen
oordeelen, wat sal van ons worden als schandelyck begraven te wesen, daer de leden
van god alree begraven syn? wy sullen sterven op datwe vande levende niet benyd
worden. sterven sullenwe, maer wy sullen niet ongewroken sterven, nocht Asien sal
om ons lot niet lachen, nocht de dood sal van ons niet beschreyd worden
87. gelooft nu niet datwe vrede vlughten, gelyckmen vlught en verschrickt voor eenen
doodlycken krygh, dat de vriendschap uwes konings ons niet en behaeght, tsal 48 ons
niet lastigh syn met hem te vereenigen; maer soo Judea syn gebied onderworpen is,
dat weet ghy: waerom hebtghe daer dan sulcke sorge voor? hy verbiede ons niet het
winnen van andren rycken, en bestiere de syne gerust en vrolyck in vrede
88. aldus antwoord hy, en d’antwoord doorsneed Argante het hart met een prickelende
raserye, nocht hy en heeldet alree niet, maer met opgeblasen monde trad hy voor den
hopman voort en sprack: die geen vrede begeert, hebbe den oorlogh. theeft noyt aen
twist gemangelt, en ghy toont wel datghe vrede weygert: indienghe door onse eerste
reden niet neergeset syt.
89. daerop nam hy synen mantel by den soom, hy voude dien en maeckte eenen
schoot en vlyde den schoot wt, daerna begon hy noch alsoo te spreken, o wegh veel
onbehaeghelycker en slimmer als te voren. o verachter van den allertwyffelachtigsten
aenslagh, ick breng u in desen schoot vrede en oorloogh toe, de verkiesing staet aen
u; nu bera u, en sonder langer vertreck sie watghe aenneemt.
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ontbreecken;: Hs. heeft hier een komma.
tsal: Hs.: ‘niet tsal’.
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90. het spreecken en het fiere bedryf beweeghdese alle met een eenstemmige kreet
oorloogh te roepen, niet wachtende dat Godefroy hun godvruchtige veldheer
geantwoord hadde, dese wreede ontvoude den schoot, en schudde den mantel, ick
seg u den bloedigen oorloge aen seyde hy, en hy sprack het met soo fors en godloosen
gebaer, dat hy scheen den gesloten tempel van Janus te openen.
91. het scheen dat hy den mantel openende, daer wt haelde de sinneloose raserye en
de felle twedraght, en dat in syne ysselycke oogen brandeden de groote aensichten
van Alecto en Megeer. dees groote was misschien soodanigh, die tegens den hemel
oprecht[e] het geweldigh gevaert der dwaelinge, en met soodanigh een wesen sagh
hem Babilon met verwonderen het voorhoofd opbeuren en de starren dreygen.
92. doen voeghde ’r Godefroy by, nu verkondight uwen koning weder dat hy kome
en sich spoede, datwe den oorloge dienghe dreyght aennemen en soo hy niet en
koomt, dien binnen den Nyl verwachte, hen doen oorlof gevende met soete en heusche
seden, vereerde hyse met wtgelesen gaven, en schonck aen Alete eenen seer rycken
helm, dien hy te Nicea onder den andren roof won.
93. Argante had een swaerd, en de smidt had het hecht en den appel braef met goude
soo meesterlyck gewrocht, dat de rycke stof by den arbeyd haere waerdye verloor;
49
na dat hy de temper de ryckdom en het cieraed haestigh had besichtight, sprack
Argante tegens Buljon, haest sultghe sien hoe uwe gave van my sal gebesight worden.
94. daerop nam hy oorlof, en hy sprack tot synen medegesel, nu sullenwe niet meer
te samen wandelen, ick na Jerusalem toe ghy na Egypten, ghy met nieuwe son, ick
met de avondstralen; de nutbaerheyd van myne tegenwoordigheyd of van myn
geschrifte kan daer niet wesen, daerghe henen gaet, breng ghy de antwoord, ick wil
niet daer van daen trecken daermen de wapenen handelt.
95. aldus is hy van een gesant een vyand geworden, het sy eene ontydige of rype
haestigheyd [...] 50 sonder geantwoord te hebben ging hy door de vriendelycke
stilswijgentheyd der starren na de hooge vesten toe, ongeduldigh door t marren, en
wien alree het overigh verblyf noch moeyelyck valt
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verloor;: Hs. heeft hier een komma.
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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96. t was doen nacht, baeren en winden hadden eene diepe rust, en de weereld scheen
stom te wesen, de vermoeyde dieren, en dese die in de golvende zee of in den grond
der vochte lecken geherbergt worden, en die in den Tanais of in Meander 51 verborgen
leggen en de vermaelde vogelen in eene diepe vergetelheyd, versachteden onder de
stilheyd der heymelycke naerheden de quellingen, en vermorwden hunne gemoeden
97. maer noch het geloovigh heyr nocht de Fransche veldheer ontbind sich van den
slaep of ten minsten onderdruckt dien, soo seer is in hun de begeerlyckheyd, dat nu
inden hemel blinckt de blyde en verwachte dageraed, om dat de wegh hen toont en
geleyd na de stad, die het doelwit is der groote reyse: alle uuren wtsiende of er niet
een straeltjen wtbrack, of het nachtbruyn verklaerde.

Darde boeck.
1. een luchjen alree was wackere bodinne om te boodschappen dat de dageraed quam;
sy ondertusschen ciert sich en bebloemt het gulden hoof[d] met roosen die in t paradys
gepluckt waeren, wen het heyr, dat sich nu ter wapenen ruste met luydruchtige
stemmen mompelde, en de trompet was vroeger op, en dese gaf daer na blyder en
heller teeckens.
2. de wyse hopman vierde en bestierde hunne begeerlyckheden met een sacht gebit,
dat het lichter waer by Charybdis den stroom vande slorpende baeren te verbidden
of den noordwind te verletten wen hy den rugge van den Apenyn schud, en de kielen
in zee dompelt, hy schicktse in orden hy doetse swellen, en regeertse soo geswind
met syn stem maer geswind met een wet
3. elcx harte en elx voeten hebben wiecken [...] 1 maer wen de son de dorre velden
treft met overheete straelen, en in den hoogen ryst, siet soo verschynt jerusalem siet
eens wysense met den vinger Jerusalem openbaert sich, siet Jerusalem word gewaer
datse eendraghtelyck van duysend stemmen gegroet word.
4. de stoute hoop der zeevarende lieden, die wt is om wtheemsche kusten te besoecken,
en in twyffelachtige zee onder onbekende sterren ervaert de bedrieghelycke golve
en den trouweloosen wind; indien die int ende t begeerde land ontdeckt, soo groet
hy dat met blyden geschrey 2 en d'een toont het den anderen, en vergeten
ondertusschen de moeyelyc[k]heyd ende de rampen van den wegh diese doorgeraeckt
syn.
5. op het groot behagen, dat dit eerste gesicht asemde in eens anders borst volgde
eene diepe droefheyd met een bedeesde en eerbiedige genegentheyd vermengt, naulyx
darrense doogen opslaen na de stad die een verkoren herberge van Christus is: daer
hy gestorven was en begraven, daer hy syne ledematen weder bekleede.
51
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in den Tanais of in Meander: Cm: ‘in haar leger, of in de stal’.
[…]: De tweede regel van de stanza is niet vertaald.
geschrey: Na ‘geschrey’een niet nader te determineren letter. De Vreese leest ‘geschreyd’,
Nijland: ‘geschreye’. Vgl. Oxf.: ‘met blijde geschreeu’.
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6. beweeghde toonen en swygende woorden wtgeborsten nocken beklaeghelycke
suchjes des volx, dat sich ondereen verblyd en bedroeft, maecken dat sich in de lucht
een gemompel kluwent, hoedanigh men plagh in een dick bosch te hooren, soo 't
gebeurde dat de wind tusschen de bladen blies, of hoedanigh in de rotsen of by de
stranden de getroffen zee ruyscht met een heesch gehuyl.
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7. elck betreed barvoets den wegh, twelck de voorgang der oversten in al d'andre
veroorsaeckt, elck werpt van syn hoofd syden cieraed of goud pluym of trotsen kam,
en leyd af met eenen het trotse kleed des harten, en stort godvruchtige heete tranen,
daerna alsse den wegh van t schreyen hebben gestopt, beschuldight elck aldus
spreeckende sich selven.
8. ter plaetse dan daerghe o heere den acker met duysend bloedige beken besprenckelt
liet, stort ick ten minsten niet tot soo bitter eene gedachtenisse twee levende bronnen
van bittere traenen? is myn hart bevroren, dat het niet af en vloeyt door doogen en
in tranendroppen verkeert? o myn hard harte waerom barstghe en breecktghe niet?
waerdigh sytghe eeuwigh te schreyen, sooghe nu niet en schreyt.
9. een die ondertusschen de wacht had op eenen hoogen stads tooren en bergen en
daelen sagh, dees sagh van beneden het stof sich verheffen, soo dat het scheen dat
sich eene groote wolck in de lucht openbaerde; het scheen dat dese wolck schitterde
en brande als swanger van vlamme[n] 3 en lampen daer na onderkende hy den glans
van t blinckende metael en onderscheyde menschen en paerden.
10. doen kreet hy, o wat sie ick al stofs door d'wtgebreyde lucht, o hoe schyntse te
blincken; op op burgers komt te hulpe, elck wapen sich haestelyck en klim op de
vesten, de vyand is alree voorhanden; en daer na syne stem hervattende haeste sich
een yeder, en greep de wapenen, sie de vyand is daer, aenschout het stof, twelck de
hemel haspelt onder eenen ysselycken nevel.
11. d'eenvuldige kinderkens en weerloose ouden en de gemeene hoop der verbaesde
vrouwen, die niet vechten nochte beschermen kunnen tyen demoedigh en bedruckt
na den Meschite toe, andren starcker van gemoed en lichaem, hebben alree haestigh
tgeweer gegrepen, andren loopen poort andren vestewaert, de koning gaet rondom
en besiet en besorgt het al.
12. hy stelde orden; en daer na vertrock hy op eenen tooren die tusschen twee poorten
ryst, soo dat hy dicht by het werck is, en de heuvelen synder lager, en de bergen
korter. hy begeerde dat Erminia met hem daer ging, de schoone Erminia die hy te
hove ontfangen had, na dat het Christen heyr haer Antiochien hadde afgenomen en
haer vader gestorven was.
13. terwyl word Clorinde tegens de Vrancken wtgesonden, veele gaender met haer
en sy is de voorste van allen. maer in d'andre poort daerse heymelyck wtgegaen is,
staet Argante gereed om haer weer te krygen; 4 de forsse moedight haere navolgers
met woorden en onbevreest gelaet: huyden, seydse, past het ons wel met eenen
dapperen aenvang de hope van Asien te bevestigen.
14. terwylse tegens de hare redeneert, loopter niet verre van daen eene Fransche
bende om boeren roof te haelen, die gelyck tgebruyck is op buyt voor wt liep, nu
keerdese weder na 'et veld met kudden en beesten; sy loopt na hen, en d'overste na
3
4

vlamme[n]: Vgl. Oxf.: ‘vlammen’.
weer te krygen: Marge: It. ‘riscosse’ (= steun, bevrijding).
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haer toe die hy sagh dat op hem aenquam: d overste is Gardo genoemt, een dapper
man, maer nu niet soodanigh dat hyse kon tegenstaen.
15. Gardo word door desen fellen stoot ter aerde gesmeten int gesicht van Vrancken
en heydenen, die alle te samen luyde kreten, nemende dit als een geluckigh
voorspoock des oorloogs, twelck ydelheyd was. d'andre rendense van achtren na, sy
besluytse, en haere rechterhand vermagh soo veel als honderd. sy volght haeren
ridder door desen wegh dien d'aenval baent, en de degen opent.
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16. s'ontruckt ras den roover den roof, de Fransche bende wyckt allengskens tot datse
op den top van eenen heuvel sich versamelen, daer tgeweer bystand kryght vande
plaetse, doen, 5 gelyck een dwarrelwind los barst en het ontsteken vier wt de wolcke
stort, brengt de goede Tancredi, op het toewencken van Godefroy, syne rotte op de
been, en leyde de lancie in de rest 6
17. [...] 7 t welck de koning van boven siende, overdacht hy wie d'wtgelesen krygsman
onder die braefste sy, waerom hy seyde tegens den genen die by hem sat en alree
syne borst voelde kloppen, ghy behoorde door soo langen ommegang alle christenen
wel te kennen, schoon ofse in t harnasch bedeckt syn.
18. wie is die dan die soo braef opt steeckspel is afgerecht, en soo fier van opsicht.
maer in stede van antwoord quammer een suchjen op de lippen een traentjen op
d'oogen, doch hieltse haer gemoed en tranen tegen; maer soo niet of sy toondese
eenighsins: of doogen geprangt werden met een fraeye purperen krinck geverft, en
middewegen borst een heesch suchtjen wt.
19. daerna sprackse geveynsdelyck en verborgh een groote genegentheyd met het
decxsel van haet: oime te recht ken ick hem, en heb wel oorsaeck om hem onder
duysenden te kennen, dien ick dickwils sagh de velden en diepe graften myns volx
met bloed vullen. ah wat is hy wreed int quetsen, kruyd nocht tooverkunst helpt
tegens de wonden die hy geeft.
20. en het is de vorst Tancredi, oh waer hy eens myn gevangen, en saegh ick hem
alree niet dood, saegh ick hem levendigh, om dat een felle begeerte tot soete wraeck
my eenigsins sou troosten; soo sprackse, en de waerheyd haerer redenen, word van
den genen diese hoort in eenen andren sin getrocken, en het laetste van haere stemme
wt sy vermengt met een suchtjen, twelckse te vergeefs pooght binnen te houden
21. ondertusschen gaet Clorinde den aenrennenden Tancredi bespringen en leyd de
speer in de [...]. 8 hy treftse in den mond van den helm, en de stucken vliegen om
hooge, en sy word ten deel bloot ontdeckt, om dat de gespen gebroken, o wonderlycke
slagh, hy haer den helm vant hoofd smyt, en de gulde vlechten in den wind
verspreyende, wordmen midden int veld gewaer dat het eene jongkvrou is.
22. haere oogen flonckerden en tgesicht blixemde, lieflyck isse in hare gramschap,
wat sal nu tlachen wesen? Tancredi waerop dencktghe nu waer sietghe doch op? en
kentghe dat forsse gesicht niet? dit is ymmers het schoone aenschyn waer door elck
ontvonckt is, uw harte sal het seggen, waerin het voorbeeld geprent is. dese is die
gene dieghe t voorhoofd hebt sien verfrisschen in de eensaeme bron.
23. hy die niet eerst blyft staren op den vederbos en op den bemaelden schild, nu
haer siende word hy versteent; sy bedeckt soo ras sy kan het bloote hoofd, en
5
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doen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
in de rest: Marge: It. ‘in resta’ (= haak waarop de lans kon rusten).
[…]: De eerste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘resta’. Marge: It. ‘resta’ (vgl. stanza 16).
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bespringthem, en hy aerselt, hy gaet tegens de andre aen en sweyt den fellen degen;
maer daerom verwerft hy van hem haeren soen niet, die al dreygende hem volght,
en sweyt en kryt, en ontseyd hem op eenen oogenblick met eene dobbele dood.
24. de ridder getroffen en treft niet weder, noch is soo nyver niet om sich vant swaerd
te wachten, als hy wel let op de schoone oogen en wangen, waerwt Min den
onvermydelycken boge spant. hy spreeckt in sich selven: 9 de getroffe bedeloften
syn dan ydel die haere gewapende rechterhand wtreckt maer nimmermeer valter
slagh vergeefs van het schoone ontdeckte aensicht [...] 10

9
10

in sich selven:: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘e sempre il cor m’è colto.’ Onder aan de bladzijde noteerde C: ’N Non’;
waarschijnlijk een ‘probatio pennae’.
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25. int ende besluyt hy, hoewel buyten hoope van genade, god wil niet dat een
verborgen vryer swygende sterve, datse weete dat ick alree ongewapent, demoedigh
en bevende haer gevangen ben. waerom hy seyd, o ghy die onder soo vele scharen
betoont datghy my alle[e]n 11 voor uwen vyand houd, ick sal buyten dit geschil treden,
en ter syden af kan ickme tegens u en ghy u tegens my beproeven.
26. soo salmen sien of myne deughd d'uwe gelyck sy; sy aenvaert het wtdagen, en
als sonder helm te wesen voor hem […] 12 alreede vrolyck en hy volghtse
bedrucktelyck. de ridderin waer alree met hem handgemeen geworden en had hem
alree getroffen, wen hy seyd, nu hou stal en laet voor tgevecht t verbond van t gevecht
gemaeckt worden.
27. stal hielse, en de wanhopende minne maeckte hem in desen oogenblick stout, die
te voren bedeest was. t verbond, seyde hy, sal wesen, dewyl ghy geenen vrede met
my begeert aen te gaen, dat ghy my thart wtruckt, myn hart, dat niet meer tmyne is,
soot u mishaeght dat het langer leve, sterft het gewilligh [...] 13
28. sie ick vou myne handen, en sonder verschooning biede ick u myne borst waerom
quetstghese nu niet? ick wil datghe het ras doet. ick ben te vrede, treckme het pantser
af sooghe het naeckt begeert. dellendige Tancredi onderscheyde misschien met een
jammerlycker gekerm synen rouwe, maer d'ontydige schaere der heydenen en van
den synen die op slagh quamen beletten het.
29. de Palestyners van t heyr der Christenen gejaeght waeren geweken het sy door
vreese of loosheyd, een van de vervolgers een wreed mensch sagh haer 14 vliegen
met t gespreyde hayr, en in t voorby rennen hief hy van achteren syn hand op om
haer te slaen daerse bloot was, maer Tancredi riep, en ten ware hy toegeschoten waer
hy hadse met den swaerde eenen harden slagh gegeven
30. doch ten viel niet heel te vergeefs, en hy trof het schoone hoofd aen de naeste
deelen van den blancken hals: de wonde was kleyn, en de blonde tuyten werden aldus
rood van eenige sprenckelen, gelyck het goud rood word twelck [door robynen] 15
flickert door de doorluchtige kunstenaers hand, maer de rasende vorst aenrande doen
van achteren desen booswight en trock van leer.
31. dees vloot, en dese van gramschap ontsteken volgde hem vergeefs als een pyl
door de lucht. sy bleef in twyffel hangen, en beyde sagense lange van verre na, nocht
letten op het volgen, maer met den synen vlughtigh vertrockse, doen bodense thooft
en [besprongen] 16 de vrancken. nu wenden sich nu herwendensich, nu jagen, nu
vlughtigh, nocht men kan seggen of het jagen of vlughten was
11
12
13
14
15
16

my alle[e]n: Vgl. Oxf.: ‘mij alleen’.
[…]: Niet vertaald: ‘non caglia’.
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
haer: Hs.: ‘hem’.
[door robynen]: Vgl. Oxf.: ‘gelijk het gout root word, dat door robijnen flikkert’.
[besprongen]: Vgl. Oxf.: ‘nu toont ze aldus het voorhooft, en bespringt de Franken’. Of
wilde V. schrijven: ‘doen bodense thooft [a]en de vrancken’?
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32. dusdanigh keert de groote stier in het ruyme perck syne hoornen den honden toe,
waer van hy vervolgt word, sy houden stil, en soo hy sich stelt om te vlieden, elck
keert stout om hem te volgen. Clorinde int vlieden bied van achteren den grooten
schild, en hooft is bewaert [...] 17
33. dees volgende, en dese vliedende waeren alree de hooge vesten genadert wan de
heydenen een ysselycke kreet opgaven, en sy keerden haest wederom en maeckten
eenen grooten ommeswey, en omwendende keerdense om schouders en lenden te
treffen, en Argante ondertusschen bragt syne bende ten bergh af om hun thooft te
bieden.

17

[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
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34. de forsse Circasso quam voor wt synen hoop om dat hy den eersten slagh wou
geven, en die hy raeckte werd ter aerde gesmeten [...] 18 en eer de speer in stucken
vloogh, 19 hielden vele ter neer gevelde hem geselschap, daer na ruckte hy van leer,
en soo veel hy vermoght doode altyd, of keerde, of quetstese ten minsten.
35. Clorinde syne benydster benam den starcken Aredelio het leven, een man alree
van rypen ouder, maer ongetemt van ouderdom en gestarckt met twee groote sonen,
en daerom was hy niet veyligh, of Alcadro d'oudste soon swaerlyck gequetst, had
de vaderlycke sorge ter syden gestelt, en poliferno, die by hem was, moght met groote
moeyte naulyx sich selven redden.
36. maer na dat Tancredi niet kon achterhaelen desen booswicht die een sneller paerd
heeft, soo siet hy te rugge, en hy siet dat syn volck al verre geloopen is, hy siet het
omgekeert, en noopt syn ros den toom wendende, en geeft sich snellyck derwaert,
noch hy als een krysman alleen komt de syne te hulp: maer desen hoop, die op alle
gevaer aenloopt
37. [...] 20 Erminia kende wel haest de draght en den witten vogel in het hemelsche
veld, en sprack tot den koning, die op hem staroogde, sie daer is de temmer van al
wat dapper is.
38. dees heeft in de waerdye vant rappier gelycke [...] 21 of geene, en is noch een
jongen. waeren andre soodanigh onder de vyanden, alree waer Syrien overwonnen
en dienstbaer; en alree souden de rycken die bet zuydwaert, en die hooger op na het
ooste leggen t'ondergebraght wesen, en misschien sou de Nyl te vergeefs syn hooft
verbergen voor het onbekende en wtheemsche juck.
39. syn naem is Reynout, en syne vergramde rechterhand vreesen de vesten meer
dan eenigh oorlogstuygh. nu wend uwe oogen derwaert en aenschou daer ick u toone
desen die eene groene en gulde rusting aen heeft. dit is Dudone, en hy bestiert dese
schaere die een schaere is van avontuur, en strydbaer van hoogen bloede en in veele
saecken ervaeren, die in jaeren overtreft, en niemand in verdienste wyckt.
40. aenschou desen grooten die in t swart gekleed Gernand is, de koning van
Noorwegens broeder. de weereld heeft noyt trotser man gedragen, dees alleen
verduystert den prys van syne daeden. en dese twee die soo gepaert te saemen gaen,
in wit gekleed en met witte boorden, syn Gildip en Eduard vryers en bruygoms,
befaemt door getrouwigheyd en dapperheyd van wapenen.
41. soo sprackse en alree sagense daer beneden hoe de slaghting grooter en grooter
werd, dat Tankredo en Reynout de slaghoorde gebroken hadden, schoonse dick van
mannen en wapenen was; en daerna voeghder sich de hoop by die Dudon geleyde,
18
19
20
21

[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
vloogh,: Hs. heeft hier een puntkomma. Vgl. Oxf.: ‘en eer de speer in stukken vloog, hielden
veele ter neer geveld hem gezelschap.’
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘pochi’.
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en hy trofse oock geweldigh. Argante, Argante self door den harden aenval van
Reynout ter neer geslaegen, recht sich op ter nauwer nood.
42. of misschien stond hy niet op, maer juyst op dien selven oogenblick viel het paerd
van den soon van Bartel, en hy blyvende aengevochten overende staen, most een
weynigh toeven om hem van daer te trecken. de heydensche bende ondertusschen
in de vlught gedreven, begaf sich al wyckende stedewaert. alleen Argante en Clorinde
syn het veld en de o[e]ver 22 voor de raserye diese van achter bespoelt.

22

o[e]ver: Vgl. noot bij I, 75.
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22vº
43. sy gaen de laeste, en de vervolgende aenval houd eenigsins op hen stal, en stuyter
op af: soo dat dese volcken met min gevaers konden vlien als deerste. Dudon
ontsteecken door overwinning volghde de vliedende, en werp door den aenloop van
syn paerd den trotsen Tigranno onder de voet, en bragt door syn swaerd te wege dat
[...] 23 ter aerde viel.
44. het braef harnas baete Algazaer niet, nocht de starcke helm den gestrengen Corban,
in voegen dat hy hun trof den neck en den rugge, soo dat de wonde doorging int
gesicht en de borst, en noch door syne vuyst dede hy ter soete herberge wt verhuysen
de siele van Amurat en Mahomet en van den wreeden Almanzoor, nocht de groote
Circasso kon ongequetst een voet van hem versetten.
45. Argante knarssetande in sich selven [...] 24 int ende wend hy sich soo onversiens
themwaert, en treft hem met sulck eenen slagh in de lenden, dat hy t yser daerin
verschuylt, en door den steeck is den Franschen hartogh van t leven berooft, hy
sneuvelt, en dooghschelen die hy ter nauwer nood kan opslaen, worden gedruckt van
eene harde rust en yseren slaep.
46. driemael slaet hyse op, en verpynt sich te gebruycken de soete straelen des hemels
en steunt op den eenen arm, en driemael valt hy wederom neder, en een neveligh
dexsel beschaduwde d'oogen, die gemat ten lesten geloken werden, de leden
verslappen, en een doodlycke vorst maecktse styf en besprengtse met sweet. de
wreede Argante vertoeft niet [een] oogenblick over het alree doode lichaem, en spoeyt
voortaen synen wegh.
47. met dit alles houd hy niet op van voortgaen, wend hy sich na de Vrancken en
roept o ridders, dit bloedige swaerd is het selve dat uw heer my gisteren gegeven
heeft, seght hem hoe ick het huyden int werck heb gestelt, hy sal die nieuwe tyding
gaerne hooren, en t behoorde hem lief te syn dat syne braeve gifte bekend werde op
soo goed eenen toets
48. seght hem soo hy hier na verwacht eene sekerder proeve te sien in syn ingewant
en wanneer hy sich niet haest om ons te bespringen, soo sal hy t onverwacht sien. 25
als de Christenen sich vergramden om de trotse woorden, liepense om stryd alle
alreede na hem toe; maer hy is nu al met den anderen behouden, onder de bewaeringe
van de gunstige veste
49. de wachters begonnen alrede van den hoogen muuren steenen te hagelen, en als
ontelbaere pylkokers besteldense den schutteren soo veele schichten, dat de Fransche
schaere genoodsaeckt is te deynsen, en de Sarazynen inde stad geraecken. 26 maer
Reynout nu hebbende synen voet den vallenden paerde onttrocken was die stal hiel

23
24
25
26

[…]: Niet vertaald: ‘scemo del capo’.
[…]: Niet vertaald: ‘e pur tal volta si ferma e volge, e poi cede pur anco.’
sien.: Hs. heeft hier een komma.
geraecken.: Hs. heeft hier geen leesteken.
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50. hy quam om gestrenge wraecke te nemen van den wreeden neerslagh van den
overleden Dudone, en onder de syne staende riep luyde; nu wat bestand is dit en wat
verwachtmen, dewyl nu de heer dood is, dieder leydsman af was, waerom loopenwe
niet om met der haest hem te wreken? kan in soo swaeren gelegentheyd van spyt een
swacke vest ons ophouden?
51. al waer dese vest dobbel van yser en onverbreeckelycken diamant, soo kan sich
de trotse Argante niet daer binnen voor uwe hoogheyd bescharmen, daerom gaenwe
ten storm, en onder dit seggen treckt hy voor alle d'andere heenen, soo dat niemand
vreesde syn veyligh hoofd voor steenen of straelen slaghregen of onweer.
52. hy krullende syn groote kop beurde taensicht op, soo vol van vervaerlycke
stoutigheyd dat het harte van den beschermer binnen de veste bevriest van ongewoone
schrick, terwyl hy andre moedight, andre dreyght, overkoomt hem een die syne
begeerte neerset, 27 de goede Sigier hun van Godefroy toegesonden, een ernstigh
gesant van syne bevelen.
53. dees begraeut in synen naem het al te stout bestaen, en belastse terstond weder
te keeren. keert seyde hy de plaets en tyd is niet bequaem voor uwe gramschap,
Godefroy beveelt het u. op dit seggen betoomde sich Reynout, dat een ander prickelde:
hoewel hy inwendigh knarssetande, en met meer als een teecken van buyten betoonde
syne qualyck verborgen spyt.
54. de schaeren deysden, en haer deysen werd gants niet van den vyanden behindert,
nocht het lichaem van Dudone bleef ten geenen deele versteecken van den laetsten
dienst. de getrouwe vrunden droegen het lieve en eerwaerdighe gewight op
medoogende armen. ondertusschen verwonderde sich Buljon op het hooge over de
gelegentheyd en kunst der stercke stad.

27

neerset,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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55. Jerusalem is gelegen op twee heuvelen van ongelycke hooghte en voorhoofd
tegens voorhoofd gekeert, midden door gaeter een tusschen leggende dal, diese
onderscheyd en den eenen bergh van den anderen; buyten de drie syden heeft [het]
bekommerlycke heuvels; 28 aen de andre syde [...]. 29 en daer schynt niets oneffen;
maer het vlacke deel en dat tegens het Noorden leyd is bet bescharmt van den hoogen
muur.
56. de stad heeft van binnen plaetsen die water houden en meeren en levende bronnen.
maer de landouwe buyten int ronde is kael van kruyden, en dor van bronnen en
beecken, nochte men sieter vrolycke nocht trotse boomen bloeyen, die een beschutsel
maecken voor de somerstraelen behalven sooghe eene myle verder syt ryster een
bosch nevelachtigh ysselyck en schaedelyck van schaduwe
57. het heeft van dien kant daer het daeght tedele water van de geluckige Jordaen,
en van het westerdeel het sandige strande der middelandsche zee. ten Noorden is
Bethel diet auter stichte voor het gulden kalf, en Samarien is daer het Zuyden de
regenwolcken haer van daen send, en daer Bethlehem de groote baeringe in haeren
schoot verberght.
58. nu middelertyd dat Godefroy besichtighde de hooge muuren ende de gelegenheyd
van land en stad, en overdacht waer hy sich legeren moght; van waer de vyandlycke
vest alderlichtst bestormt en beschadight konde worden; soo sagh hem Erminia, en
hem toonende aen den gemelden heydenschen koning, hervatte twoord aldus; dat is
Godefroy die in synen purperen mantel soo veel van t Augusti[s]ch 30 en koningklyck
ontleent.
59. seker dees is ter heerschappye geboren, indien hy de kunsten van heerschen en
gebieden verstaet, en niet minder ridder als veldheer is, maer alle deelen van dobbele
dapperheyd over sich heeft, nochte onder de schaeren is soo groot een man die
strydbaerder is nocht men kan geenen wyseren toonen dan hy is: in raed is hy
Raymond gelyck, 31 en int vechten alleen Reynout en Tancredo
60. de heydensche koning antwoord, ick hebbe wel kennis aen hem en sagh den
selven in Vranckryck in het groote hof, doen ick Egyptisch gesant synde daer was,
en sagh hem int edele steeckspel de speere handelen: en of wel syne jongelingjaeren
nocht de kaecken niet en bedeckten met ruyghte, soo gaf hy doch met woorden
wercken en wesen genoeghsaem voorteecken van eene hooge hope
61. ah voorteecken al te waerachtigh, en die de bekommerde winckbrauwen nederslaet
en daerna opheft en bid. seghme wie is doch die gene, die dat roode opperkleed
draeght en die by hem, hem gelyck schynt, o hoe is [hy] hem van gedaente gelyck,
schoon of hy hem een weynigh wyckt in lengde: 't is Boudewyn, antwoordese, en
dat hy syn broeder is bewyst hy wel met syn aensicht, maer noch meer met syn bedryf
28
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heuvels;: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘vassi’. Vgl. Oxf.: ‘langs de andere [zijde] kan men komen’.
Augusti[s]ch: Vgl.Oxf.: ‘Augustisch’.
in raed is hy Raymond gelyck: Hs.: ‘in raed is hy Raymond in raed gelyck’.
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62. nu aenmerckt desen die als een raedgevende man aen d'andre syde staet, dat is
Raymond die u soo seer aengepresen word, een man alreede wit en grys: Vranck
nocht Italiaen isser die bet als hy oorlogh[s]bedrogh kan weven. maer die meer
derwaert staet, en eenen vergulden helm voert, dat is Willem de goede soon des
konings van Britanjen.
63. Guelfo staeter by, en hy is een nayveraer van lichte saecken en van hoogen bloede
en staete: ick ken hem wel aen syne vierkante schouders, en aen dese wtsteeckende
en verheve borst: maer onder dese rotte kan ick mynen grooten vyand niet sien, en
hoe kan ick hem aensien; ick segge Beaumond den doodslaeger, vernieler van myn
koningklyck bloed
64. dus spraecken dese, en de hopman, rondom gesien hebbende, daelde na beneden
tot de syne; en vermits hy geloofde dat het land te vergeefs soude bestreden worden
daer het heuvelachtigh was, soo spande hy de tenten in het dal tegens de poorte die
van t noorden over hem lagh, en van daer gaende tusschen den tooren die den
hoecktooren genoemt is doeter de andre brengen
65. van welcken kringk des velds stads darde deel of luttel min begrepen is, soo dat
hy niet alles int ronde ten vollen hadde konnen omcingelen, soo groot was hy; maer
alle de wegen waer langs de stad bystand hadde te verwachten, trachte Godefroy ten
minsten te behinderen, en beset de bequaemste passen daermen tot haer van daen
koomt, en na haer toegaet
66. daer na beveelt hy dat de tenten gestarckt worden met graften en wallen, die aen
deene syde rysen na de borgers, aen dandre syde gestelt syn tegens wtheemsche
loopers. maer na dat dese wercken voltrocken waeren, wilde hy t lichaem van Dudone
sien, en trock derwaert daer de vroome vorst verscheyden, van eene bedruckte en
schreyende schaere omringt was.
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67. de getrouwe vrienden vereerden de groote baere daer hy op lagh verheven met
eene edele stacie; de schaere verhief eene luyde en genoeghsaem treurige stemme
doen Godefroy daer binnen quam: maer de godvruchtige Buljon breydelde syne
genegentheyd met een aengesicht dat nocht droesigh nocht helder was, en sweegh,
en na dat hy een luttel peynsende met syne lichten op hem hadde blyven staeren,
sprack hy ten lesten
68. nu is men u droefheyd nochte traenen schuldigh, vermits ghy in de weereld
stervende in den hemel herboren word, en die daermen u plondert van den sterflycken
mantel, diepe voetstappen van glorie daer gedruckt laet. ghy hebt geleeft als een
heyligh en Christen kampioen, en dewyl ghy soodanigh gestorven syt, o ghy geluckige
siele, soo gebruyck en weyd uwe oogen in god, en beerf voor uw weldoen kroone
en palmtack.
69. leef dan saligh, dat ons lot en niet uw wedervaeren ons tot schreyen noodighe:
versoeck 32 dat met uw soo stercken en waerdigen afscheyd, een deel onser voeten
met den uwen tsaemenkomen: maer soo dese die het volck eene dood noemt ons van
eene sterflycke hulpe versteecken hebbe, ghy kunt ons nu hemelsche hulp verwerven,
vermits de hemel u by syne wtverkoornen versamelt.
70. en gelyckwe tot ons nut u als een sterflyck mensch hebben sien gebruycken de
sterflycke wapenen, alsoo hopenwe sietghe oock de geest gods de beloofde wapenen
des hemels toereeden, berey u voortaen terkennen de bedeloften diewe u toebrengen,
en onse rampen hulpe te bestellen, de verwinning van daer verkondight synde,
sullenwe triomfeerende in den tempel voldoen de bedeloften diewe u toeheylighden.
71. soo sprack hy, ende alree hadde de donckere nacht alle de straelen van den dagh
wtgebluscht, en maeckte, met de vergetenisse van alle verdrietige sorge, bestand van
traenen en kermen. maer de hopman die noyt geloofde datmen de muuren moght
overweldigen, sonder oorloogstuygh, overdacht waer hy de [...] 33 van daen moght
bekomen, en van wat stal hy t stormtuygh soude maecken; en sliep luttel.
72. hy stond te gelyck op met de sonne, en wilde daer na de lyckstacie volgen. 34 aen
eenen heuvelvoet haddense voor Dudone een graf gesticht van welrieckende cipres,
en niet verre van t staecketsel en op den selven breyde een hooge palmboom syne
tacken wt. ten lesten werd hy daer geleyd, en onderwylen songen 35 de priesters der
siele ruste toe met sangen.
73. aen d'eene en d'andre syde waeren aen de tacken gehangen verscheyde vaendelen
en geroofde wapenen, die hy alreede op geluckige aenslagen hadde den Syrischen
en Persischen volcke ontvoert, de groote stronck werd int midden bedeckt van synen
pantser en ander tuygh: daer na wasser op geschreven: hier leyt Dudone die treffelycke
geeerde kampioen.
32
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versoeck: Cm: ‘nademaal’.
[…]: Niet vertaald: ‘travi’.
volgen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
songen: OVr: ‘baden’.
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74. maer na dat de medoogende Buljon van dit treurigh en godvruchtigh werck
opstond, soo heeft hy met een goed geleyde van soldaeten alle de veldtimmerluyden
ten bossche geroepen: het is verborgen tusschen de dalen, en een Syrier heeft het
den Vrancken bekend gemaeckt, die om stormgevaert te houwen derwaert heenen
gingen, waer tegens de stad sich niet soude konnen verdadigen.
75. d'een vermaent den anderen dat hy de boomen ter aerde velle, en den woude
ongewoon geweld aendoe; voor t scharpe yser vielen afgehouwen ter neder de heylige
palmboomen de wilde esschen doodsche cipressen en hesterboomen bladige elsen
en hooge abeelen en beucken en gehuwde olmen op welcke doen de wynstock steunde
en met eenen krommen voet sich ten hemel beurde
76. andre hieuwen yben andre hieuwen eycken die duysend mael het hayr vernieuden,
en duysendmael onbeweeght tegen elcken storm de gramschap der winden hadden
stomp gemaeckt en getemt, en andre leyden op de kraeckende wielen eenen
welrieckenden hoop cedren en esscheboomen; op t geklanck van t wercktuygh en
op het verscheyden geraes verlieten dieren en vogels schuylhoecken en nesten. 36

36

De bladzijden 24r° t/m 28r° zijn onbeschreven gebleven. Canto IV is niet vertaald.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

28vº

Vyfde boeck
1. Terwyl de belaegende Armida de ridders op die wyse vermaeckte 1 in haere minne
nochte alleen de tien verwachte die haer belooft waeren, maer vertroude noch andre
ter sluyck mede te leyden; overleyde Godefroy by sich selven, wien hy den
twyffelachtigen aenslagh soude bevelen, daer sy de leydsvrou af soude wesen, 2 om
dat de menighte en verdienste der waeghhalsen en een yeders begeerte hem onseker
maeckte.
2. maer endelyck besloot hy met een voorsichtigh overlegh dat een van allen den
keur soude hebben na syn believen, het welck den manhaften Dudone te beurte viel,
en hy nam sich dese verkiesinge aen, alsoo versekerde hy sich dat hy niemand van
den hunnen oorsaeck gaf over hem te klaegen, en te gelyck bewees hy prys te hebben
onder den braeven troep, wien het de rede schuldigh was
3. hy riepse dan tot sich en sprack tot henlieden, [...] 3 myn gevoelen het welck is 4
datmen der jongkvrouwe geene volkomen hulpe sal weygeren maer in tyds vergunnen,
nu stel ick het op nieus te vooren, en sy kan oock wel van uwe meyninge gevolght
worden, om dat in de wisselbaere en wufte weereld de standvastigheyd 5 dickwils de
gedachten verandert.
4. maer indienghe acht dat het qualyck uwe grootheyd voeght gevaer te weygeren
en sooghe doch manhaftigh dart versmaden dit twelck u schynt al te wysen raed te
syn: het en sal niet gebeuren dat ick u onwillige sal tegen houden, nocht ten salme
nu niet berouwen dat ick u alreede gegeven hebbe, maer gelyck het betaemt, 6 sy met
uluyden de breydel onses gebods traegh en licht
5. ick vernoegh me dan aen het staen en het leggen 7 het welck hangt aen uw vry
behagen; 8 wel wilde ick dat ghe eerst maeckte eenen nieuwen navolger in stede van
den overleden oversten, en draeght ghy sorge over u, en kiester tien onder u na uw
begeeren, gaet nu niet boven het getal van tienen, om dat ick hier in het opperste
gesegh aen my houde [...] 9
6. soo sprack Godefroy, en syn broeder antwoorde met yeders bestemming: o hopman
gelyck dese langmoedige deughd die verre siet, u past, alsoo word de vaegh van hand
1
2

3
4
5
6
7
8
9

vermaeckte: Cr: ‘lokte’.
daer sy de leydsvrou af soude wesen: Hs.: ‘[-of] dat sy [-’er] de leydsvrou [-aen s] af soude
wesen’. Bij zijn correctie vergat V. ‘dat’ te veranderen in ‘daer’. Vgl. Oxf.: ‘daar zij de
leijdsvrou af zoude wezen’.
[…]: De tweede regel van de stanza is slechts gedeeltelijk vertaald. Cr: ‘van u is mijn gevoelen
gehoort’.
is: Cr: ‘was’.
de standvastigheyd: Hs.: ‘en de standvastigheyd’.
betaemt,: Hs. heeft hier geen leesteken.
leggen: Cr: ‘gaan’.
behaegen;: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
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en harte als aen ons verplicht van ons geeyscht, en de rype langmoedigheyd die in
eenen andren voorsichtigheyd is, soude in ons snoodheyd wesen
7. en dewyl het gevaer opgewogen tegens het voordeel van soo geringen nadeel is,
soo sullen de tiene wtgekosene met uwen oorlove met de jongkvrouwe trecken op
den eerlycken aenslagh. soo besluyt hy en met soo geestigen bedrogh tracht hy de
blaeckende harten te bedecken onder eenen anderen yver, en andre veysen oock
minnelust, lust tot eere te wesen.
8. maer de jongste Buljon die met een bevrosen 10 oogh den soon van Sofia aenschoude
wiens deughd hy met nyd aensagh 11 die 12 [in] 13 soo schoon een lichaem aengenaemer
was, soo wilde hy hem tot geenen geselle hebben, en de schalcke nayver blies hem
loose gedachten in t harte, op dat hy syne tegenparty moght hier van af trecken,
sprack hy tot hem met vleyende kunsten
9. o ghy grootste soon van den grooten vader, die jongeling synde 14 den oppersten
prys der wapenen hebt, wie sal nu wt de moedige bende, daer wy deel aen hebben,
ten oversten gekoren syn? ick die naest den moedigen Dudone alleen tot ramp en
om deere der eeuwe leve, ick de broeder van Godefroy sie niet wien ick voortaen
behoore te wycken, soo ghy t niet en syt.
10. ghy, wiens adel alle andere eere gelyck is, en in waerdye van verdienste my
overtreft, nocht in prys ten oorloge soud versmaden min maer wel meer als Buljon
geacht te worden, u begeer ick dan ten overste, sooghe u niet en steurt kampioen te
wesen van dese vrouwe, nocht ick geloof alree datghe dese eere betracht, die men
[van] 15 duystere en nachtsche daden sal sien
11. geene plaetse salder ontbreecken daerghe uwe manhaftigheyd sult wickelen in
eene helderder faeme; nu, sooghe het niet afslaet, sal ick versorgen dat d'andre u
d'opperste eere sullen toestaen: maer vermits ick niet wel weet waer sich myn
twyffelmoedigh en onberaden gemoed heenen neyght, soo wil ick van u verwerven
dat [ick] Armida daerna volge of met u sy

10
11
12
13
14
15

bevrosen: Cr: ‘nayverig’; Cm: ‘jeloers’.
aensagh: Cm: ‘verwondert’.
die: Cr: ‘in’.
[in]: Vgl. Oxf.: ‘in zoo schoon een lichaam’.
synde: Hs.: ‘synder’. Vgl. Oxf.: ‘een jongeling zijnde’.
[van]: Vgl. Oxf.: van duijstere daden en bij nacht’.
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12. hier sweegh Eustatio, en dese leste klancken wte hy niet sonder een blosend
aengesicht, en d'ander sagh wel syn blaeckende qualyck verborge gedachten en
beweeghden hem tot grenicken; maer overmits de scheut der minne traeger in hem,
de borst niet dieper dan de schorsse hadde doorsneden, soo is hy niet ongeduldigh
over synen tegenvryer nochte hy is niet verhit 16 om de jongkvrou te volgen
13. hy heeft de bittere dood van Dudone wel diep geprent in syne vasthoudende
gedachten en acht het schandelyck dat de vermetele Argante lange na hem te lyf
blyve en eensdeels schept hy behaegen te gevoelen dese rede, die hem noodight ter
schuldige eere, en het jeughdigh harte is vernoeght ende vermaeckt met den klanck
van waerachtigen lof.
14. waerom hy aldus antwoorde: ick wensche meer den eersten trap te verdienen dan
die te verkrygen [...] 17 maer sooghe my ter eere roept, dieghe acht dat my toebehoort
[...] 18 en my behoorde aengenaem te syn datter van u betoont is soo braeven teycken
van uwen wille 19
15. derhalven verkiese nocht weygere ick het niet, en wanneer ick doch overste waer,
soud ghy van de wtverkorenen syn, doen verliet hy Eustatio en ging [...] 20 maer de
prince Gernando eyschte om stryd dit ampt, en hoewel Armida op hem treft, de liefde
der jonckvrou vermagh min op een hoovaerdigh harte [...] 21
16. Gernand is afkomstigh van den grooten koning van Norwegen, die over veele
landen heerscht, en soo veele vaderlycke en voorvaderlycke scepters maecken hem
treffelyck, 22 treffelyck is het overige van syne eygene waerdye, hy heeft meer
doorgestaen als het werck syner voorsaeten, of schoon syne honderd voorvaders [...]
23
vermaert in vrede en in oorloge doorluchtigh syn.
17. maer de onchristen heer die alleen afmeet hoe veele goud en heerschappye sich
verder wtstreckt, en in sich selve duyster acht alle deughd die niet wtmunt door
koningklycken titel, soo kan hy niet gedoogen, dat de ridder in dit gene twelck hy
vordert, met hem kibbelt om de verdienste. en het smart hem soo, dat hy boven alle
teecken van rede door gramschap en toorne verruckt word
18. soo dat de boose helsche geest siende in hem soo wyd eene straete geopent, al
swygende in synen boesem glipt, en sat al vleyende aen het roer syner gedachten,
en hy verbitterde inwendigh al staegh den haet ende de gramschap, en sloegh en
prickelde tharte aen, en brogt te wege dat in t midden der siele t'aller uure eene
stemme aldus tot hem sprack:
16
17
18
19
20
21
22
23

verhit: Marge: It. ‘cale’ (= bekommert).
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘non ci verrò restio’.
van uwen wille: Cm: ‘onze vroomheyd’.
[…]: Niet vertaald: ‘piegando de’ suoi compagni al suo voler gli affetti.’
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
treffelyck: Cm: ‘trots’.
[…]: Niet vertaald: ‘e più lustri’.
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19. kampt Reynout tegens u; vermagh syn getal nu soo veel dat [...] 24 seg desen aen
dat hy syne cyns dienstbaere volcken den uwe gelyck maecke, toon hem de scepters
en vergelyck met eene koninglycke waerdigheyd syne dooden by uwe levende. ah
wat dar een heer van geringen staet bestaen een heer die in het slaefsche Italien
geboren is
20. overwin of demp hem, dat die overwinner was dus verre u benyder worde, wat
sal de weereld seggen (en sal dat de hooghste eere wesen) dees is met Gernand alreede
twistigh geworden, d'edele trap daer Dudon eerst op stond kan glans en eere van u
ontfangen: maer hy verwacht nu niet min als ghy te wesen, dees verminderde syne
eere, doen hyse socht.
21. en soo, dewyl dander niet meer spreeckende of aessemende, yet van onse saecken
gevoelt, hoe gelooftghe dat Dudone de goede gryse man sich 25 heet toont van edele
gramschap, onder dit seggen sloegh hy doogen op desen trotsen en nam acht op syn
vermetel bestaen, dat hy een kind en onervaeren synde oock by sich selven dorst den
older en de verdiensten versmaeden
22. en hy had het hart en besocht het, en in stede van straffe kreegh hy 'er eer en lof
van, en daer isser o gemeene schande diet hem aenraden en daer toe porren en die
hem toejuychen [...] 26

24
25
26

[…]: Niet vertaald: ‘or tanto vale quel suo numero van d’antichi heroi?’
sich: Cr: ‘in den hemel’.
[…]: De regels 4 t/m 8 van de stanza zijn niet vertaald.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

29vº
23. op 't geluyd deser woorden ontstack de gramschap, en wies in hem als eene
vlammende fackel, nocht het opgeblaesen en swangere harte die konnende bevatten
soo reesse ten oogen en ter stoute tonge wt, al tgeen hy in Reynout bestraffelyck en
verachtelyck geloofde te wesen, versweegh hy te syner schande niet, hy maelde hem
hoovaerdigh af en lichtvaerdigh en noemde syne dapperheyd sinneloose vermetelheyd
en raserye
24. en soo veel alsser vant manhaftigh en het achtbaere en thooge en t doorluchtige
in hem blonck, dat alles (de waerheyd met loose treken afmaelende) 27 dat haelde hy
over en lasterde het als of het eene ondeughd waere, en redeneerde daer soo af dat
de ridder, syn bekend nayveraer, 28 t geluyd verstond, daerom en verminderde noch
en werd niet ingetoomt in sich dese blinde oploopentheyd, die hem ter dood leyde
25. de boose geest die geestelyckerwyse syne tonge beweeghde en syne woorden
vormde, vernieude alle oogenblicken het onrechtvaerdige ongelyck, voedsel gevende
den ontsteken gemoede. in het veld is eene plaets ruym genoegh, daer altyd een brave
hoop oversten vergaderen, en daer worden de leden afgerecht en dapper in ring en
worstelingen
26. nu dewyl aldaer de schaere dicxst was, en hy volgens syn noodlot, 29 Reynout
beschuldighde, en de tonge begoten met helschen venyne als scharpe schichten op
hem loste, en Reynout dicht daer by synde en de woorden hoorende, soo kon hy syne
gramschap niet langer verborgen houden; maer hy riep [...] 30 en ruckte hem van
achteren en stroopte den blooten degen met syne vuyst
27. de stem geleeck een donder het lemmer eene lamp 31 die eenen stortenden blixem
boodschapt, d'ander beefde nocht sagh heyl nocht wtkomst der tegenwoordige
onverweerlycke dood; het geheele leger overal getuyge synde, hy bootst den
onvervaerden en starcken, hy verwachte den grooten vyand [...] 32
28. men sagh in desen oogenblick duysend rappieren te gelyck schitteren, soo datter
een verscheyde schaere van reuckeloos volck van allesin[s] toeschoot en drong en
sweyde, een geluyd van onsekere stemmen en vermengde klancken ontvoude sich
en ruyschte door de lucht. hoedanigh gehoort word op het strand, daer de wind het
syne met het geruysch des waters vermengt
29. maer door de stemmen der anderen en vertraeghde de toorn en verbolgentheyd
niet in den krygsman die geraeckt was. hy verachte gekryt en verdadiging en tgeen
trachte synen voortgang te hinderen en hyghde 33 na wraecke en redde sich door
27
28
29
30
31
32
33

afmaelende: OVr: ‘eene verf gevende’. Cm: ‘verduysterende’. Hs.: het afsluitende haakje
ontbreekt.
de ridder, syn bekend nayveraer,: Hs. heeft hier geen leestekens.
noodlot: OVr: ‘ongeluck’.
[…]: Niet vertaald: ‘menti’. Marge: It. ‘menti’ (= gij liegt); Cr: ‘gij liegt,’.
lamp: Cm.: ‘blixem’, ‘schitterlicht’.
[…]: Niet vertaald: ‘e ’l ferro tratto fermo si reca di difesa in atto.’
hyghde: OVm: ‘was toghtigh’.
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mannen en wapenen, en swayde het schitterende swaerd rondom soo dat hy ruym
baen maeckte, 34 en hy alleen in spyt van duysend verdadigers ontmoete Gernand.
30. en met syne meesterlycke hand vlyde en rechte en stack [hy] na hem duysend
steecken. 35 nu trachte hy hem te quetsen in de borst nu in thoofd nu in de rechte nu
in de slincke syde. syn rechte hand is fel en woest, en in sulcke voege dat hy de
schermkunst en oogen begoochelde soodanigh dat onversiens en onverhoed hem
raeckte stack en sloegh daer hy minst vreesde
31. noyt ruste hy voor dat hy eens of tweemael het felle rappier in de borst hadde
gedompelt. de schelm 36 valt op de wonde en goot door een dobbel gat geest en siel
wt. de verwinner stack syn swaerd op dat noch van bloed besprengt was, nocht bleef
langer over hem staen; maer hy keerde sich elders en trock te gelyck wt het wreede
gemoed en de vergramde begeerte.
32. ondertusschen teegh de godvruchtige Godefroy na het geruchte toe, onversiens
sagh hy het wreede schouspel, Gernand wtgestreckt, hayr en kleed weeck en vuyl
van bloed en heel doods van aengesicht, hy hoorde het suchten klaegen en kermen
twelck veele pleeghden over den gedooden krygsman, al verbaest vraegende, wie
hier (nu het minst geoorlooft was) soo stout was geweest en dat bedreven hadde

34
35
36

ruym baen maeckte: OVm: ‘de wegh sich opende’.
steecken.: Hs. heeft hier geen leesteken.
de schelm: Cm: ‘ellendige’.
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33. Arnout een der waerdste van den 37 omgebrogten vorst, verhaelde het ongeluck
en in t verhaelen belaste het dapper, dat Reynout hem gedood hadde, en dat hy om
eene lichte oorsaeck tot dit stout gevecht gedreven was, en dit yser, 't welck om
Christus wille aengegord was, gekeert hadde tegens de Christen kampioenen, en syn
gebod versmaed en dit verbod. dat hy 't versch hadde bedreven, en dat het niet
verborgen was.
34. en dat hy volgens de wet de dood schuldigh is, en behoorde gelyck het placcaet
medebrengt gestraft te worden, soo om dat de misdaed in sich selven swaer is, soo
om dat hy hem [in] 38 sulck eene plaetse vervolght heeft. dat indien hy vergevenis
geniet van syne dolinge, soo sal dat voorbeeld een yegelyck stout maecken [...] 39
35. door dese oorsaeck verreesser aen d'eene en d'andre syde twist en tweespalt hy
haelde de verdiensten des verslaegen op en seyde al wat tot medoogen en toorne kon
bewegen; maer Tancredo stelde sich 'er tegen ende wedersprack het, en maelde
d'oorsaeck des misdaedigen eerlyck af, Godefroy hoorde toe, en gaf met een gestreng
opsicht meer vreese dan hope.
36. doen voeghde 'r Tancredo by, o wyse heer, bedenck nu wie en hoedanigh Reynout
is, wat eere hem door sich selven toekomt, van wegen synen vermaerden en
koninglycken stamme, en van wegen synen oom Guelfo: die gebied behoort ter straffe
niet met allen gelyck te syn, de selve dwalinge is verscheyden in verscheyde staeten
[...] 40
37. de hopman antwoord: dat de kleynsten van den grootsten leeren gehoorsaemen.
41
Tancreed waerdeert en raed qualyck, indien hy wil 42 dat ick de groote laete in
hunne ongebondenheyd, wat sal myn gebod syn [...] 43 een maghteloose scepter en
een schandelyck gebied, ick soeck het niet langer, soo het met dat beding gegeven
word.
38. maer het is me vry gegeven en eerbiedighlyck, ick wil niet dat yemand die gesegh
[heeft] 44 dat vermindere. en ick weet wel hoe ende wanneer het behoort, nu verscheyde
penen op te leggen en te beloonen, nu de middelklanck van gelyckheyd te houden,
d'oppersten niet te scheyden van den geringsten. soo sprack hy, nocht d'ander
antwoorde overwonnen door de deftigheyd syner woorden
39. Raymond een navolger der gestrenge straffe oudheyd prees de reden. 45 die wel
heerscht, seyde hy, maeckt 46 dat hy van synen onderdaenen geeert word. de
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

van den: Hs.: ‘der[-des] <van den>’. Bij zijn correctie vergat V. ‘der’ door te halen.
[in]: Vgl. Oxf.: ‘in zulk een plaatze’.
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
gehoorsaemen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
hy: Cr: ‘gij’; C schreef bovendien een ‘t’ achter ‘wil’.
[…]: Niet vertaald: ‘s’a vili…io comandassi?’
yemand die gesegh [heeft]: Hs.: ‘yemand [-van gesegh] die gesegh’.
reden.: Hs. heeft hier geen leesteken.
maeckt: Cm: ‘door deze konsten’.
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kryghstucht is alree niet in syn geheel, daerghe siet dat een man vry gekent en niet
gestraft word. alle ryck valt en alle genade is bederffelyck sonder de grondvest van
vreese
40. soo sprack hy, en Tankredo las de woorden op, en bleef niet langer by hen, maer
hy keerde haestigh na Reynout syn ros twelck scheen te vliegen. Reynout, na dat hy
synen fieren vyand den hooghmoed en de siele ontruckt had, was in syne tente
gekomen. Tankredi vond hem daer, en verklaerde hem het inhoude en d'antwoord
der gemelde saecken
41. daer na voeghde hy 'er by: hoewel ick geen waerachtigh getuyge achte
d'wtwendige gedaente des harten het welck ten deel te diep is en al te doordringende.
de menschelycke gedachten liggen al te verborgen: doch dar ick bevestigen aen t
geen ick in den hopman sie [...] 47 dat hy u meent om de schuldige misdaed van [...]
48

47
48

[…]: Niet vertaald: ‘ch’in tutto anco no ’l tace’.
[…]: Slechts een klein gedeelte van de twee laatste versregels is vertaald.
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42. doen grenickte Reynout, en sprack met een aengesicht in het welck onder het
lachen de toorne blaeckte: die slaef is en verdient een slaef te syn verdadige syne
saeck in de boeyen. vry ben ick geboren en heb soo geleeft en sal buyten banden
sterven. eer ick hand of voet wtsteecke ten snooden stricke, sal ick het rappier besigen
en dese rechte hand, en sal d'overwinning gebruycken, en sy sal snoode banden
weygeren.
43. maer soo Godefroy desen loon myne verdiensten toestaet, en my, als of ick een
slecht persoon waer, wil vangen, en waentme gebonden te rucken in de snoode
gevangenis, hy koome of sende yemand, ick sal stal houden. 49 laet lot en wapenen
rechters syn over ons, ick wil datmen den heydenschen volck tot vermaeck een wreed
treurspel vertoone.
44. dit seggende, aenvaerde hy 't harnas en vercierde hoofd en borst met het fynste
stael, en belaste den arm met eenen grooten beuckelaer, en gorde het doodlycke
rappier op syde, en hy alleen 50 blonck met een augustisch en manhaftigh wesen als
een blixem 51 in t harnas. Mars is u gelyck, wanneer hy van den vyfden hemel afstyght
met stael en schrick omgort.
45. ondertus[s]chen pooghde Tankreed het hoovaerdigh hart en 't forsse gemoed te
vermorwen; onverwonnen jongeling, sprack hy, ick weet dat alle steyle en strenge
aenslagen door uwe dapperheyd volbroght worden: ick weet dat uwe treffelycke
deughd altyd allerveylighst is onder den schrick ende de wapenen: maer god laete
niet toe, datse sich heden wreed toone t'onsen bederve
46. seghme wat hebtghe voor? wiltghe de handen dan besoedelt sien van uwen
burgerlycken bloede? en met quetsuuren die geenen Christenen passen doorwonden
Christus daerse leden en deelen van syn? sal dydele achtbaerheyd van vergangkelycke
eere (die gaen en komen 52 als zeebaeren) meer in u vermogen als 't geloof en d'yver
deser glorie die in den hemel eeuwigh duurt?
47. ah niet by gut, verwin u selven, en treck wt dit uw fors hoovaerdigh voornemen.
53
wyck, ten sal geene vreese, maer een heylige wille syn, die voor uw wycken den
palmtack bewaert, en sooghe u daer toe verwaerdight, waer doorghe andren het
voorbeeld beneemt; en myne heftige jeughdige oude werd oock wtgetart, en ick en
quam niet in stryd met den geloovigen, en 54 versmade my selven.
48. ick het ryck van Cilicien hebbende ingenomen en Christus vaendel geswaeyt,
soo quam Boudewyn ons over, en veroverde het op eene schandelycke wyse, en
maeckte 'r eene snoode verovering af, sich vriend betoonende met allerley gebaer,
49
50
51
52
53
54

houden.: Hs. heeft hier geen leesteken. Marge: It. ‘terro’ (= ik zal houden).
alleen: Onderstreept en doorgehaald door C. Vgl. Oxf.: ‘en hij blonk’.
een blixem: Cr: ‘pleeg’; ‘een’ doorgehaald door C.
gaen en komen: OVr: ‘ebben en vloeyen’.
voornemen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
en: Hs.: ‘en en’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

my was niet bewust [...] 55 syn gierigh voornemen maer daerom trachte ick namaels
niet dat [met] 56 wapenen weder te bekomen en misschien had ick het kunnen doen.
49. en sooghe doch oock de gevangenis versmaed en de [...] 57 kluysters als een onedel
[...] 58 en volgen wilt den waen en het gebruyck twelck de weereld goed acht volgens
de wet van eere, laetme hier, dat ick u by den hoofdman ontschuldige; ga ghy na
Antiochien by Beaumont, datghe in dese eerste oploopentheyd syne oordeelen niet
onderworpen syt, acht ick veyligst voor u
50. haest salt gebeuren (soowe doch tegen hebben d'Egyptische wapenen of eenen
anderen heydenschen hoop), 59 dat 60 uwe wtnemende manhaftigheyd doorluchtiger
blycken sal, terwylghe verre syt, en sonder u sal het leger vermindert schynen, als
een lichaem, wien stronck en arm en hand. hierover quam Guelfo, en bestemde dese
rede, en wilde dat hy sonder draelen sich van daer maeckte.

55
56
57
58
59
60

[…]: Kleine open ruimte, maar alles is vertaald. Marge: It. ‘avisto’ (= bemerkt).
[met]: Vgl. Oxf.: ‘met wapenen’.
[…]: Niet vertaald: ‘schivi’. Marge: It. ‘scivi’ (= schuwt, ontwijkt) .
[…]: Niet vertaald: ‘pondo’. Marge: It. ‘pondo’ (= last, gewicht) .
hoop): Hs.: het haakje ontbreekt.
dat: Hs.: ‘soo dat’. Vgl. Oxf.: ‘Het zal wel haast gebeuren (…), dat (…)’.
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51. op hunnen raed boogh en veranderde het verstoorde gemoed des stouten
jongelings; in voegen dat hy niet weygerde haestigh voor desen vyand te vertrecken
by syne getrouwe vrienden. ondertusschen syn de toegedane starck te saemen
geloopen, en een yegelyck bid en begeert met hem te wandelen; en hy bedancktse
alle, en neemt alleen twee schildknaepen by sich en sit op te paerde.
52. hy scheyd, en draeght by sich eene begeerte ter eeuwige en koesterende glorie,
die roede en spore van een edel harte is, tgemoed is toghtigh na eenen manhaftigen
aenslagh, en 't overleyd wat ongewoons aen te rechten, door de vyanden te gaen,
aldaer Cipres of palm te bekomen door het geloove daer hy voorvechter af is: Egypten
te doorloopen en te dringen soo wyd daer de Nyl buyten baens oirsprong wt eene
bronne neemt.
53. maer Guelfo, na dat de forsse jongeling haestigh oorlof heeft genomen op syn
vertreck, vertoefde daer niet, ende ging haestigh, 61 daer hy meende Godefroy te
vinden, die soo hy hem sagh syne stemme verhief, roepende, Guelfo, juyst soeck ick
u, en ick heb al een uur yemand van onsen boden gesonden u te soecken.
54. daerna dede hy elck vertrecken en begon met eene sachte stemme met hem te
spreken. waerlyck o Guelfo uw neef loopt te verre, daer de gramschap syn gemoed
aenprickelt, ende na myn gevoelen kan hy nu qualyck by brengen rechtvaerdige
oorsaeck van desen synen neerslagh [...] 62 maer Godefroy [...] 63
55. en hy sal in allen geval een bewaerder en beschermer syn van tgeen wettigh en
recht is, behoudende int oordeelen altyd een gemoed onverwonnen van tyrannige
verbolgentheden. nu soo Reynout, na datmen seyd, gedwongen is geweest om t gebod
te schennen, en eert hy de heyligheyd der kryghstucht, hy kome sich verootmoedigen
voor ons gerechte en bewyse het
56. hy kome vry van gevangenis, ick vergun 64 desen synen verdiensten tgeen ick
vermagh, maer soo hy weerbarstigh blyft en het sich niet bekreunt (ick kenne dese
syne ongetemde stoutigheyd) betracht ghy te voorsien om hem hier te leyden, op dat
hy geenen sachten en langmoedigen man parsse een gestreng wreecker van wetten
en heerschappye te wesen, hoe groot de rede sy
57. soo sprack hy, en Guelfo antwoorde hem: eene siel die van schande walght kon
geene lasterlycke woorden verdragen, en doen syse hoorde niet naelaeten daer tegens
op te staen. en ofse ombrogt die haer verongelyckte, wie kan rechtvaerdige toorne
een perck voorschryven? wie meet of weeghtse tegens de misdaed of het behoorlycke
leet terwyl t gekyf op syn heetste is?
61

62
63
64

ende ging haestigh: Hs.: ‘ende en ging [-niet] haestigh’; ‘niet’ is doorgehaald met twee dunne,
schuine streepjes, door V. of door C? Men vergat ‘en’ door te halen. Vgl. Oxf.: ‘en ging ras
heen’.
[…]: De zevende regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘con tutti è duce eguale.’
vergun: Hs.: ‘vergunnen’.
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58. maer dit, tgeenghe versoeckt, 65 dat de jongeling kome om sich uwe opperste
rechtbank t'onderworpen; my is leet dat ick niet soo verre ben als hy, syne voeten
heeft hy haestelyck gekeert van synen vyand. doch ick erbiede my met dese hand te
doen blycken voor den genen die hem tonrecht valschelyck beschuldight [...] 66 of is
'er een ander soo boos van tand, dat hy de onrechtvaerdige schande rechtvaerdelyck
strafte.
59. ick segge met rede heeft hy den hoorn des trotsen hooghmoeds van den
opgeblaesen Gernand afgebroken [...] 67 hy sweegh en Godefroy sprack: nu ga heenen
en twist elders: ick wil 68 niet datghe nieuwe twistsaeden saeyt, by gut is de gramschap
noch volmaecktheyd.
60. ondertusschen ruste de schuldige 69 bedrieghster noyt hulpe te verwerven, by dage
badse, en stelde in t werck al wat kunst vernuft en schoonheyd vermoght. maer na
dat de nacht het bruyne kleed wtspreyende int westen den dagh sloot, vertrockse ter
syden in eene tente tusschen twee ridders en twee joffrouwen.

65
66
67
68
69

versoeckt,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘morse’.
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
wil: Hs.: ‘wil wil’.
schuldige: Cm: ‘booze’.
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61. maer ofse wel meestresse van bedrogh is, en haere zeden edel, en manieren loos
syn, en soo schoon dat d'eerste hemel geene andre grootere schoonheyd ten lote gaf,
soodanigh datse de vermaerdste helden met een starck en vattende behaegen bevangen
heeft, daerom laet sich de godvruchtige Godefroy vleyende niet verlocken door het
lockaes der wellusten.
62. vergeefs soecktse hem te verwilderen en met sterffelycke soetigheyd te betrecken
tot een wellustigh leven, gelyck een sat vogel sich niet en bekreunt daer een ander
hem eten toonende noodight; hy soodanigh der weereld sat, versmaed de broose
genoeghte, en styght ten hemel door eenen eensaemen wegh, en de trouweloose Min
en soo veele bedriegeryen alsser voor syne oogen verschynen vinden sich bedrogen
70

63. nocht geene behinderinge kan hem rucken, wt de voetpaden die god de heylige
gedachten wyst; sy versoeckt duysend andren en op duysenderleye wyse en de
waeckende minne verschynt hem te vergeefs als een nieuwe Proteus, waer door hy
te koeler slaept [...] 71
64. oh hoe viel doen d'opgeblasenheyd en trotsheyd der schoone vrouwe, die met
eenen aenblick waende het suyverste harte te doen blaecken, en wat heeftse hier
verdriet en verwondering over: elders wendse haer vermogen daerse geene harde
partye vind en ten lesten moede vindse [het] geraeden desen hopman te verlaeten,
die onverwinnelyck haer vervaert, 72 en sy voert elders oorloge.
65. maer Tankredoos harte toonde sich niet weyniger onverwinnelyck tegens de
wapenen van dese, om dat een ander begeerte synen boesem innam, nocht een nieuwe
brand kan daer plaetse vinden, gelyck het eene vergif by t ander het syne niet
[bewaert], 73 soo kan d'eene minne sich by eene andre niet behoeden. dese alleen
verwintse niet; d'een ontsteeckt den anderen een luttel of weynigh door haer schoon
vier
66. sy, of het haer wel leet was dat haer bestrycksel en kunst niet ten vollen geluckte,
doch vermits sy soo edelen roof van soo groote helden hadde bekomen, trooste sich
ten deele: en eer d'andren haer bedrogh merckten, dachtse die op een veyliger plaets
te geleyen, daer syse namaels moght binden met andre ketens als dese syn, daer syse
nu in gevangen hiel.
67. de tyd gekomen die de hoofdman bestemde om haer eenige hulp te verleenen,
soo quamse eerbiedigh tot hem en seyde: myn heer de gesette tyd 74 is alree verloopen,
en indien de schuldige dwingeland by geval hoorde, dat ick mynen toevlught tot uwe
wapenen genomen hadde, hy soude syne maght toerusten om sich te verdadigen,
nocht d'aenslagh sou daer na soo licht niet vallen
70
71
72
73
74

vinden sich bedrogen: OVm: ‘stelt hy ter leur’.
[…]: De drie laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
vervaert: Marge: It. ‘terra’ (= land).
[bewaert],: Hs. heeft hier geen leesteken.
tyd: OVr: ‘dagh’.
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68. eer dan een twyffelachtigh geruchte of een seker spie hem sulcke tyding brenge,
kiese uwe godvruchtigheyd eenige weynigen wt van uwe starcksten, en sendse voort
met my op wegh; indien de hemel de menschelycke saecken met geene dwarsse
oogen aenschout of d'onnoselheyd vergeet, soo sal ick in myn ryck herstelt worden
en in vrede en oorloge sal myn land u altyd schattinge schuldigh blyven.
69. dus sprackse, en de hoofdman stond haere woorden toe tgeen hy niet kon
weygeren, soo wel dat 75 als sy sich spoede om te reysen, saghse de verkiesinge op
haer vallen maer een yeder socht met een ongewoone aenporringe onder tgetal der
tiene wtgekoren te wesen, maer de nayver die onder hen opgeweckt werd, maecktese
moeyelycker int versoecken.
70. sy die in hun het harte open sagh, nam dit siende hier wt nieuwe stoffe, en maeckte
door kracht en pyne in hunne borst een quade vrese van nayver, wel wetende dat de
liefde sonder dese treecken veroud traegh en slap word, gelyck een klepper, die min
hard loopt, soo hy niemand heeft die hem volght of voorby loopt

75

dat,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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71. en haere woorden en vleyende aenschyn en soeten lach steltse op sulck eene wyse
toe, datter niemand is, die den andren niet en benyd, nocht de hope der vreese is in
hun gedeelt: de sotte schaere der vryers, wien de treken van een bedrieghelyck ooge
prickelen, loopt breydeloos en geene schaemte weerhoudse, en vergeefs bestraftse
de hoofdman
72. hy die eenen yeder der partyen begeert gelyckelyck te voldoen, en aen niemand
verbonden is, of hy somtyds ontsteecken word 76 nu door schaemte nu door gramschap
om d'ydelheyd der ridderen, soo neemt hy eenen nieuwen raed voor om hen te
vereenigen, na dat hyse halstarck siet in dese begeerte: dat uwe naemen, seyt hy,
geschreven en in een vat geleyt werden, en het lot rechter sy
73. terstond worden elcx naemen geschreven, en men leytse en schudse in eenen
kleenen emmer, en 't lot getrocken synde, is Artemidoor de graef van Pembrosia
d'eerste die 'er wtkomt, daer na hoorde ick 77 den naem van Geeraerd oplesen, en
Wenzelaus quam na hen wt: Wenzelaus die vergeefs soo wys en statigh, grys wesende
nu verkindert en een oud vryer word
74. o hoe vrolyck synse van aensicht en met welck een behaegen dat wt het hart
opborrelt [...] 78 d'oogen dese dri[e] eerst gelote de welcke fortuyn in rechte minne
begunstight; d'anderen twyffelachtigh geven teeckens van nayver, wien den naem
toekomt dien d'emmer verberght, en sy hangen aen den mond des geenen, die de
cedels opent en d'andre naemen leest.
75. Guasco quam de vierde wt, wien Rudolf volghde, en daerna Ulderich Rudolf,
hier word Willem Ronciljon gelesen, en de Bayersche Everhart, en de Fransche
Henrick: Rombout was de laetste [...] 79 vermagh de minne dan soo veel? en dese
besloten het getal van tiene, en slooten d'anderen buyten.
76. d'anderen wt gramschap, nayver, en brandende nyd, schelden de Fortuyn boos
en onrechtvaerdigh, en beschuldigen u o minne, die toestaet datse rechteresse in u
ryck is, maer om [dat] 80 den menschelycken geslaghte ingegeven is, dat de mensch
dit, tgeen meest verboden is meest begeert, soo besluyten veele ter schande van de
fortuyn, de jongkvrou te volgen, wanneer de hemel 81 doncker word.
77. sy willense staegh volgen by licht en by doncker, en vechtende 't leven voor haer
setten, sy beweeghtse eenighsins, en noodightse daer toe met halve woorden en soete

76
77
78
79
80
81

of hy somtyds ontsteecken word: Hs.: ‘of hy sich somtyds [-sich vergram] ontsteecken word’.
V. vergat ‘sich’ door te halen.
ick: Cr: ‘men’.
[…]: Niet vertaald: ‘pregni’. Marge: It. ‘pregni’ (= zwanger).
[…]: Niet vertaald: ‘che farsi elesse poi, fé cangiando, di Giesù nemico.’
om [dat]: Cr: ‘dat’. Nijland merkt op dat ‘dat’ met ‘zwarter inkt’ is geschreven, net als de
andere toevoegingen van C in dit gedeelte van het Hs.
hemel: OVr: ‘lucht’.
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suchjes, en klaeght nu by desen nu dien, watse 82 sonder hem vertrocken synde, 83
doen moet. de tien ridders ondertusschen gewapent, namen oorlof van Godefroy.
78. dees wyse man vermaent den eenen na den anderen hoe onseker en licht de
heydensche trouwe 84 sy, en een naulycx veyligh pand, en met wat wetenschap een
man behoort laegen en tegenspoed te vlughten; maer hy spreeckt in den wind, nocht
de liefde luystert na geenen raed van eenen vroeden man. endelyck geeft hyse oorlof,
en in t scheyden verwachte de jongkvrouwe den nieuwen dageraed niet.
79. d'overwinster vertreckt, en leyd met sich dese [...] 85 als gevangens ten ydelen
triomfe, en sy laet achter sich in endeloose quellingen de schaere der andere vryers:
maer terwyl de nacht oprees, en de stilheyd en de lichte dwaelende sorgen met sich
leyde, en terwylse de minne onderwees, volghden veelen heymelyck de voetstappen
van Armida.

82
83
84
85

watse: Cr: ‘datze’.
vertrocken synde: Cr: ‘vertrekken moet’.
trouwe: Cr: ‘geloof’.
[…]: Niet vertaald: ‘rivali’.
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80. Eustatio volghde d'eerste, en hy kon naulycx ten vollen de schemering verbeyden
die de nacht aenbrengt, geswint gaet hy derwaert een blinde leydsman 86 hem door
de blinde duysternisse leyd, de heldere en lauwe nacht dwaelde; maer na het
verschynen van t koesterende licht, verscheen Armida hun met eenen en haer troep,
daer [een] burgh by nacht hunne herberge was.
81. hy spoed sich snellyck t'hunwaert, en Rombout kende hem haest aen het
veldteecken en riep: wat soecktghe onder hen, en waerom sytghe gekomen? ick
koom, antwoorde hy, om Armida te volgen, nocht sy sal, indien se het niet qualyck
neemt, min trouwen dienst, of min bereyde hulpe aen ons hebben. d'ander sprack
weder hier op: en wie heeft u 87 tot sulck eene eere gekosen? Minne, voeghde 'r d'ander
by.
82. my heeft de minne, de fortuyn u wtgelot, nu wie reyster wtgekoren van
rechtvaerdiger verkieser? Rombout seyde doe, ghy onwettige slaef u ontbreeckt
geenen valschen titel, en ghy gaet met onnutte kunsten om: nochte ghy sult u mogen
vermengen onder de wettige voorvechters der koninglycke maeghd. de moeyelycke
jongeling vatte het woord, en wie verset sich tegens my?
83. [...] 88
86. terwyl hy dit overdocht, quam 'er een bestoven en hygend bode, ontstelt in syn
aengesicht, van menschelycke gedaente, die andere droeve nieuwe tyding brogt, en
toonde den rouwe in syn voorhoofd geprent. dees seyde, myn heer terstond sal de
groote vloot van Egypten in zee verschynen, en de wyse willem die over de Ligurische
schepen gesegh heeft seyd u dat aen.
87. hier na voeghde hy 'er by, datter voorraed wt de schepen na het leger toe gevoert
was, dat de swaer geladen paerden en kameelen midwegh aenstoot hadden geleden,
en dat de verdedigers vechtende doodgesmeten en gevangen waeren, en geene
ontkomen, voor en achter in een dal besprongen wesende van Arabische roovers
88. en dat de raserye en d'ongebondenheyd deser loopende onchristenen voortaen
soo groot is, die als een sendvloed sich alom sonder eenigen wederstand verspreyen
en wtbreyen, dat het noodigh is, om de schrick in hen te brengen, datmen eene bende
krygsvolck stiere, die den wegh, die van t strand der Palestynsche zee na het leger
loopt, veyligh houde 89

86
87
88
89

een blinde leydsman: Hs.: ‘een’ blinde leyds[-vrou]man’. V. vergat de apostrof achter ‘een’
door te halen.
wie heeft u: Hs.: ‘[-van wien sytghe] <en van wie heeft u>’. V. vergat ‘van’ door te halen.
[…]: De stanza’s 83, 84 en 85 zijn niet vertaald.
veyligh houde: OVm: ‘schuyme’.
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89. de faem verspreyt sich in eenen oogenblick en gaet voort van tong tot tonge, en
de gemeene soldaeten, hebben eenen grooten schrick voor t geruchte 90 dat na by is.
de veldheer die in hun niet en merckt de gewoone stoutigheyd, tracht met woorden
en een blyde aengesicht hen te versekeren en te troosten.
90. o ghy kampvechters gods die in dese en gene oorden duysenderleye gevaeren en
duysenderleye moeyelyckheden met my hebt wtgestaen geboren synde om de schade
van het Christen geloove af te keeren; ghy die de Persische wapenen en Griecxsche
bedriegeryen, zee en bergen winter en onweer syt doorgeraeckt; vreestghe nu voor
t ongemack van honger en dorst?
91. versekert u dan nu niet uw heer, 91 die u gevoert en gebrogt heeft al door een
bekender swaerder ongeval? als of die de hand syner barmhartigheyd en t
godvruchtigh aensicht elders keerde? de dagh sal haest komen, dat het u sal
vermaecken de geleden swaerigheden te verhaelen, en datghe gode uwe bedeloften
sult betaelen. volhard nu manhaftigh, en ick bidde spaert u tegens den geluckigen
wtgang.
92. met dese woorden en met een helder en vrolyck aengesicht vertroost hy de
bedroefde gemoeden: maer duysenderleye druckige en angstige sorgen verberght hy
diep in t binnenste syns harten. hy overdenckt hoe hy soo veel volx sal voeden in
armoede en in de woestyne, 92 hoe hy sich sal stellen tegens de gewapende zee, 93 en
d'Arabische roovers toomen en temmen.

Seste sang.
1. Maer aen d’andre syde verstarckte en vertrooste eene betere hope de belegerde
volcken, om dat boven de versamelde voorraed, hun ander voedsel binnen toegebrogt
is, by duyster nacht, en versorght van wapenen en krygsgereedschap, hebben by
duyster alreede die van buyten oorloge aengedaen, en sy groeyden van moedigheyd
en hardvochtigh en ruw betoonden noch voor wtvallen noch treffen te vreesen.
2. en de koning de[e] 1 hun staegh de syden van desen en van genen kant verhoogen
en starcken, het sy dat de gulde son blonck of de starren of dat de bruyne hemel
verlicht werd by maeneschyn, en de moede en matte smeden lieten sich hooren door
t gedurigh toerusten van nieuwe wapenen. ondertusschen verscheen voor hem
d’onverdraeghelycke Argante en sprack tot hem:
3. hoe lange vreestge de gevangenissen binnen dese muuren door eene trage en
snoode belegeringe [...] 2 ick hoor wel anbeelden klincken en verneem geklanck van
helmen en schilden en rustingen: maer ick en sie niet ten welcken gebruycke: en dese
90
91
92
93
1
2

t geruchte: Cm: ‘honger’.
nu niet uw heer: Cr: ‘den heere niet,’.
woestyne: Cm: ‘gebrek’.
de gewapende zee: Cm: ‘zeevloot’.
de[e]: Vgl. Oxf.: ‘En de Koning deede’.
[…]: Bijna een hele regel opengelaten, maar heel de stanza is vertaald.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

roovers bestellen velden en burghten hulpe na hun believen, nocht daer is niemand
van ons wiens voeten ghy ymmermeer hindert, nocht hebt trompet laeten hooren als
alleen met den klanck
4. nocht nimmermeer syn hunne maeltyden gesteurt en beroert nochte hunne blyde
bancketten gehindert, maer wy brengen de lange dagen en nachten gelyckelyck met
ruste en veyligheyd over: ghy onervaeren in gebreck en honger sult het door t lange
trecken opgeven, of hier sterven als bloodaerds, 3 indienghe de hulpe van Egypten
vertraeght.
5. ick wil niet dat eene onedele dood myn leven bestelpe met eene duystere
vergetelheyd, nocht ’kwil dat het koesterende sonnelicht my binnen dese poorten
gesloten vinde, ’t lot sal van myn leven maecken dit, ’t wel[ck] alreede daer boven
bestemt is, het en maecke nu niet dat ick onvermaert en ongewroken sneuvele sonder
myn rappier te werck te stellen.
6. maer of schoon al het saed uwer gewoone manhaftigheyd in u noch soo niet waer
wtgebluscht, datghe noch hope had niet van vechtende en eerlyck te sterven maer
oock om t leven te behouden en eer in te leggen: gaenwe dan bedachtelyck te saemen
onsen vyanden en noodlot te gemoet, t gebeurt dickmael dat in het meeste gevaer de
stoutste raeden de beste syn.

3

bloodaerds: OVr: ‘suffers’.
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7. maer indienghe in ’t al te veel bestaen geene hope stelt, nocht weet van wtvallen
met allen den stouten troepen, soo vordert dat ten minsten desen uwen grooten twist
nu door twee krygslie ge-endight werde, en om dat der Vrancken veldheer nocht
allerliefst onse wtdaginge aenneemt hy hebbe den keur der wapenen en het voordeel
en maeck de voorwaerde na syn believen.
8. dat indien de vyand twee handen heeft en alleen eene siel, hoewelse stout en fier
is, soo behoort hy niet te vreesen door eenige [...] 4 dat de rede myner verdadiging
verga: myne rechter hand kan in stede van noodlot en fortuyn de heele overwinning
te wege brengen, en sy geeft sich selve u nu tot een pand, dat sooghe in haer betrout,
soo is uw ryck behouden
9. hy sweegh, en de koning antwoorde: o vierigh jongeling, ofghe my wel in eenen
hoogen en grysen ouderdom siet, soo en syn dese handen soo traegh niet in t swaerd
te handelen, nocht dese siel is soo logh en snoode of ick soude eer willen oneerlyck
sterven als eene manhaftige en eerlycke dood, indien ick vreese of eenigh twyffel
hadde aen het gebreck en den honger, dienghe ons verkondight.
10. o god keer sulcke schande af [...] 5 die eensdeels wenscht ‘t ontfangen leet 6 te
wreecken, hy heeft tot het Lybische land toe de dwaelende en verstroyde schaeren
der Arabiers versamelt hy hoopt syne vyanden by doncker te bespringen en de stad
hulp en voorraet te verschaffen.
11. [...] 7 matigh ghy een luttel dese hitte en vermetelheyd die in 8 u by god al te seer
blaeckt, en verwacht t’uwer eere en te myner wraecke bequaeme gelegentheyd.
12. [...] 9
14. de koning antwoorde weder; hoewelghe den toorn en het swaerd behoorde beter
te besteden, nochtans soo u dit gevalt eenigen vyandlycken krygsman te tarten, ick
weyger u dat niet: soo sprack hy, en vertoefde niet eenen oogenblick, ga, sprack hy
tot eenen heyraut, den vyand gehoor gevende, leyt desen derwaert, en doe dese myne
kleyne boodschap aen de Fransche oversten.
15. dat een ridder, die sich seer belght verborgen te syn binnen den ring der veste,
met wapenen wil doen blycken, hoe veel verder syn vermogen streckt, en dat hy
bereyd is in het dal, ’t welck tusschen den muur en de bergen leyt, lyf om lyf 10 te
vechten, om syne manhaftigheyd te toonen, en dat hy tart dien die onder de Vrancken
meest syne vroomigheyd vertrout.
4
5
6
7
8
9
10

[…]: Niet vertaald: ‘isciagura’.
[…]: Niet vertaald: It. ‘Or quel ch’ad arte…Soliman di Nicea’.
’t ontfangen leet: Hs.: ‘t’ontvangen leet’.
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
in: Hs.: ‘in in’.
[…]: De stanza’s 12 en 13 zijn niet vertaald.
lyf om lyf: Hs.: ‘lyf of lyf’. Vgl. Oxf.: ‘lijf om lijf’.
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16. en dat hy niet alleen toegerust is om tegens eenen of twee van ’t vyandlyke leger
te vechten, maer dat hy boven den darden en vierden oock den vyfden aenvaerd, hy
sy dan van den gemeenen slagh of van edelen stamme, hy segge 11 of hy vryheyd
begeert, en den verwonnen voor den verwinner bewaert. dus beval hyt hem en d’ander
bekleede de purpere wapenen met eenen gouden tabberd.

11

hy segge: Cm: It. ‘dia’ (= hij geve).
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17. en na dat hy gekomen was voor de koningklycke tegenwoordigheyd van den
veldoversten Godefroy en de vryheeren, 12 myn heer seyde hy daer word oorlof
gesocht voor eenen bode, word het spreecken onder u toegestaen? [...] 13 het word u
toegestaen, seyde de hoofdman, en doe u voorstel sonder eenige vreese. d’ander
seyde wederom: nu sal blycken of myne wightige boodschap aengenaem of
schrickelyck sy.
18. en hy vervolghde voorts syne rede, en verkondigde de wttartinge met hooge
moedige woorden. dese forsse schaeren hoordemen knarssetanden en belghden sich
over dese rede, en de godvruchtige Buljon antwoorde sonder vertreck: de ridder heeft
een gestreng voornemen [...] 14
19. maer hy koome om eene proef te doen, dewyl ick hem aenbiede een veld dat vry
en veyligh is van allen overlast, en ick sweer het dat een van mynen kampers sonder
voordeel met hem vechten sal. de koning 15 des oorloogs sweegh, en ging synen wegh,
en hiel de geswinde voet niet tegen, voor dat hy geene ruste gaf aen den fieren
Circasso.
20. Wapen u, sprack de groote heer, wat toeftghe? de Christenen hebben de
wtdaeginge aengenomen, en die den minsten moed hebben toonen genegen te syn
tegens u aen te gaen [...] 16 en ick sagher duysend dreygende oogen en duysend handen
bereyd met den degen. 17 de vorst staet u eene veylige plaetse toe; soo sprack hy, en
aenvaerde self het harnas
21. en omgorde het en haeste sich ongeduldigh af te stygen na het veld, de koning
sprack tegens Clorinde die ’r tegenwoordigh was, het is niet billyck dat hy gaet ende
ghy blyft, neem duysend van onsen volcke met u tot syne versekering en vergeselschap
hem, maer hy alleen ga voor heenen na den rechtvaerdigen kamp, hou ghy den troep
een weynigh verre achter hem.
22. dit geseyd hebbende sweeghse, 18 en na dat dese gewapent waeren quaemense
wt de beslote plaetsen op het ruym, en Argante ging voor en was op syn ros met de
gewoone wapenen bedeckt. eene plaetse was ’er tusschen de vesten en het staecketsel,
die nocht oneffen nochte bultigh was, die wyd en ruym scheen na de kunst gemaeckt,
om datse eertyds het veld van Mars was.
23. daer steegh hy alleen na toe, daer hiel Argante alleen stal in ’t gesicht van synen
fieren vyand, trots en met een dreygende aengesicht om syn groot harte om syn groot
lichaem, en om syne groote kracht: hoedanigh Enceladus in Phlegra sich vertoonde
12
13
14
15
16
17
18

vryheeren,: Hs. heeft hier een punt.
[…]: Niet vertaald: ‘liberi’.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
de koning: Cr: ‘bode’; ‘koning’ is doorgehaald door C (volgens Nijland met potlood).
[…]: Niet vertaald: ‘non che i guerrier soprani.’
degen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
sweeghse: Cr: ‘hij’.
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en de Philistynsche reus in het laege dal: maer daerom syn veele voor hem niet
bevreest, om datse noch niet ten vollen weeten hoe starck hy sy.
24. daerom koos de godvruchtige Godefroy yemant wt, als die onder veele noch de
beste niet was, wel saghmen aller oogen met eene yverige begeerte na Tankredi
toegekeert, en de openbaere gunste der aengesichten oordeelden hem volmaeckt te
wesen onder de treffelycxste, en men hoorde oock een bescheyde mompeling, en
[de] hoofdman kende dat voor goed met toeknicken.
25. een yeder maeckte plaets, en de wil van den godvruchtigen Buljon werd nu
bekend, ga heenen sprack hy tot hem, ick verbiede u niet wt te treden, en onderdruck
de raserye van desen tiran, en de fiere jongeling rustigh en vrolyck van aengesicht
om soo hoogen lof, eyschte van den schildknaep helm en paerd, en daer na quam hy
van veelen gevolgt synde ten dale wt.
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26. en hy was noch niet gekomen op de ruyme vlackte daer by gemaeckt, daer Argante
hem verbeyde, wanneer de braeve heldinne licht en wtheems toegemaeckt voor syne
oogen verscheen, haer opperkleed was veel witter als sneeu op d’Alpische bergen,
en haer visier stond wyd open, en op eenen heuvel, werdse soo groot als sy was
ontdeckt
27. nu en sagh Tancredi niet waer Circasso ’t vervaerlyck voo[r]hoofd ten hemel
opbeurde, maer hy mende syn ros met langsaemen gang, d’oogen wendende derwaert
daerse op den heuvel was, daerna hiel hy stockstyf stal, en geleeck wtwendigh al
heel eene kille rotse, maer inwendigh eene bel; 19 hy vernoeghde sich alleen met
kycken, en maeckt gebaer van te vechten, ’t welck sy sich luttel bekreunde.
28. Argante noch niemand siende die een daedlyck teecken gaf om ten steeckspele
te komen, riep, wt strydlust: ick ben die hier beroepen werd, wie koomter nu voor
my om met my te vechten? d’ander als verbaest en verstomt bleef al heel stal houden,
en toonde dat hy niet en hoorde; doen dreef Otto syn paerd voor wt, en trad d’eerste
in den gewenschten 20 kamp
29. dees was een van den geenen, wien een groote begeerte ontstack tegens den
heyden aen te gaen, doch stond hy ’t Tankredi toe, en steegh in den sadel met den
anderen, die hem volghden, en met hem wt quamen, nu siende dat de sinnen elders
gespannen waeren en hem als ten kamp over gebleven, 21 soo nam hy als een stout
en oploopend jongeling de aengebode gelegentheyd 22 waer.
30. tiger of pardel spoeyt soo geswind door t woud niet, als hy loopt om den moedigen
Sarazyn te treffen, die van syner syde de groote speere velde, doen repte sich Tankredi,
en verrees endelyck wt syne traege gedachten als wt den slaep, en riep, hou stil, tkomt
my toe te vechten: maer Otto was alree te verre voor wt geloopen.
31. waerom hy stal hiel en inwendigh van spyt en gramschap roockte, en wtwendigh
gloeyde als vier, vermits hy sich tot schande en verachting rekende, dat d’ander sich
den eersten betoonde in den stryd, maer ondertusschen word de Sarazyn midden in
het perck van den jongeling op den helm getroffen, maer hy wederom brack des
anders beuckelaer en doorhieu synen pantser.
32. de Christen sneuvelt en de val is wel hard, vermits het gebeurt dat hy hem ten
sadel wt velt, maer de heyden stercker van kracht en senuwen sneuvelt noch niet,
nocht keert sich in den sadel, daerna spreeckt hy met smadelycke en trotse manieren
over den gevallen ridder: geef u gevangen, om dat uwe eere vernedert 23 is, op datghe
moght navertellen datghe tegens my gestreden hebt.
19
20
21
22
23

eene bel: Cm: ‘brand hij’.
gewenschten: Cm: It. ‘voto’ (= leeg), ‘leege’.
ten kamp overgebleven: Cm: ‘ It. ‘restio’ (= afkerig), ‘steig’, ‘gretig’.
gelegentheyd: Cm: ‘gretig’, met invoegingsteken. Vgl. Oxf.: ‘de aangebodene gelegentheijd
gretig waar:’
vernedert: Cm: It. ‘basti’ (= laat het voldoende zijn), ‘genoeg’.
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33. neen antwoorde Otto, by ons ist geen gebruyck soo ras den moed ende het harnas
af te leggen, een ander sal mynen val verdadigen, ick wil ’r wraeck af neemen of
hier sterven. Circasso was met knarstanden Alecto of Meduse gelyck, en scheen vier
en vlam te blasen; kent 24 seyde hy dan wat myne kracht vermagh, dewyl het u lust
myne beleeftheyd te versmaeden.

24

kent: Hs.: ‘kend’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

35rº
34. hy joegh syn paerd op desen aen, en vergat al heel wat de ridderlycke dapperheyd
vermagh, 25 de Vranck daer tegens 26 vlughte, en weeck van den wegh, en trof hem
in ’t voorby rennen in de rechte syde, en de slagh is soo swaer en diep, dat het swaerd
al bebloed ’er wt quam: doch wat baet het, soo de wonde den overwinner geene
kracht beneemt, maer hem vertoornt en vergramt.
35. Argante breydelde den loop des kleppers, en wend en keert het soo ras te rugge,
dat het syn vyand naulyx gewaer werd, en vat hem onversiens met eenen geweldigen
smack, door de harde smeet beefden de beenen, de krachten verminderden, de siel
besweeck, het aensicht bestorf, en flaeu en mat sloegh hy voor de borst op de harde
aerde.
36. de gramschap van Argante worde wreeder, en maeckte met synen klepper eenen
wegh van des overwonnens borst, en riep aldus, het 27 ga allen hooghmoedigen als
dees die onder myne voeten leyt: maer d’onverwonnen Tankredi, dien het wreede
feyt mishaeghde, toefde doen niet langer, en wilde dat syne deughd met eene diere
boete haer misdaed bedeckte, en hy blonck als eene son. 28
37. snoode siel, kreet hy, sie voor u, hoewelghe schandelyck overwonnen hebt, wat
hoogen en edelen eertitel verwachtghe van soo onmenschelycke en schelmsche
seden? ghy behoort te verkeeren onder de Arabische roovers of onder diergelycke
onchriste schaere. vlie het licht en ga en brult met den anderen beesten in bergen en
bosschen.
38. hy sweegh, en de heyden, luttel gewent yet te lyden, beet op syne tanden, 29 en
kropte syne gramschap op. hy wilde antwoorden, maer de klanck quam ’er ten halven
wt, gelyck een brieschend dier geluyd slaet, of gelyck eene wolcke barst, daer de
heftige blixem in besloten is, en die synen gang gaet, soo scheenen alle syne woorden
wt syne ontsteken borst donderen[d] 30 voort te komen.
39. maer na dat beyder forsse dreygementen de hoovaert en gramschap tergen om
t’overwinnen, soo wendense beyde geswint en snel den klepper om eenen grooten
sprong te maecken. nu, o sangheldin, wie verstarckt myne stemme, en ademtme in
eene kracht die dese kracht gelyck sy, soo dat myne vaersen t gevecht gelycken
mogen, en myn gesang den wapenklanck wtdrucke.
40. beyde de krygslie leyden de quastige speeren in de reste en rechtense in de
hooghte, noyt saghmen geswinderen loop of sprong of wiecken, nocht geene
heftigheyd was dese gelyck, waermede Tankredi hier, Argante ginder aenquam. de
25
26
27

28
29
30

vermagh: Cm: ‘vereijscht’.
daer tegens: Cm: ‘ontmoetinge’.
en riep aldus, het: C haalde de komma na ‘aldus’ door, evenals ‘het’; vervolgens schreef hij
een komma na ‘riep’ en voegde boven de regel ‘het’ toe. Vgl. Oxf.: ‘en riep, aldus ga het
allen hoogmoedigen’.
eene son: Cm: ’die pleeg’.
tanden: Cr: ‘lippen’.
donderen[d]: Vgl. Oxf.: ‘al donderende’.
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schachten braecken op de helmen, en vlogen in duysend stucken, spaenders, en
blinckende voncken.
41. d’onbeweeghelycke aerde dreunde int ronde alleen van den slagh, en de bergen
galmden. maer de heftigheyd en dolligheyd der getroffenen boogen de harde hoofden
niet. beyde de rossen renden op malkanderen, datse na het sneuvelen niet vaerdigh
waeren om op te sitten. de groote bevelhebbers ruckten de degens wt, sy verwerpten
de speeren, 31 en hielden stal op d’aerde
42. elck repte omsichtigh syne rechterhand ten slaege, d’oogen na het aensicht, de
voeten na de stappen, sy maeckten verscheyde bedryven en nieuwe toesichten, nu
draeydense rondom, nu staptense voor wt, nu wekense. nu waerense gebeten aen
dese syde, nu aen gene syde te treffen, te raecken daerse niet schenen te dreygen; nu
trachtense eenigh deel bloot te setten, en kunst met kunst te begoochelen. 32

31
32

verwerpten de speeren: Cm: ‘verlieten de stegelrepen’.
begoochelen: OVr: ‘bedriegen’, ‘loonen’.
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43. Tankredi [gaf] 33 den heyden ten besten syne syde die van schild en rappier
ontbloot was: d’ander liep toe om hem te slaen en liet ondertusschen syne breede
lenden onbeschermt: Tankreed schutte met eenen slagh het felle swaerd van synen
vyand, en sloegh voort op hem; nocht dit gedaen hebbende vertoefde te aerselen;
maer sette sich schrap en kort op syne hoede
44. de felle Argante, die sich selven weeck 34 en bevleckt sagh van syn eygen bloed,
versuchte en schuymbeckte met eene ongewoone ysselyckheyd, beroert en ontsinnigh
van smart of wraeck, en van hevigheyd of gramschap gedreven wesende, verheft hy
syne stemme te gelyck met den swaerde, en wend sich om te slaen, en word juyst
doen gewond daer de schouder aen den arm vast is
45. gelyck als in het Alpische geberghte eene beerinne, die den scharpen swynspriet
in de lenden voelt, tot dolheyd gedreven word, en tegens het geweer aenloopt, en
stoutelyck het gevaer en de dood wttart: soodanigh word d’ongetemde Circasso, en
wonde op wonde ontfangende en schande op schande, heeft soo groot eene begeerte
sich te wreecken, dat hy tgevaer niet en acht, en vergeet sich te verdadigen.
46. en voegende ’t wterste vermogen en onvermoeyelycke kracht by syn vermetel
bestaen, swaeyt het stael soo heftigh, datter het aerdryck van ziddert, en de hemel
van schittert. waerom d’ander geen tyd heeft om eens te treffen, om sich te bedecken,
om den adem ten vollen 35 te herhaelen, nocht hy heeft beschutsel om sich te mogen
bevryen, om de raddigheyd en het vermogen van Argante.
47. Tancredi schrap staende verwacht vergeefs dat het onweder der groote slaegen
overwaeye, nu verset hy ’er sich tegens, en nu gaet hy verre al draeyende en met
snellen treden: maer overmits de heyden niet en rust, soo word [hy] ter nood ten
lesten tot woeden gedreven, en verpynigt sich soo veel hy kan met groot geweld den
degen te swaeyen.
48. de rede en de schermkunst syn van de gramschap overheert, en de raserye groeyt
en geeft hem kracht, soo dat het yser stadigh een gat houwt, of een’ lap of een’ plaet
of eene malie, en geen slagh raeckt 36 te vergeefs, d’aerde is bestroyt van wapenen,
en de wapenen syn bestroyt van bloed, en het bloed vermengt sich met sweet, een
lamp brandter in t blickeren, het dondert in het geruchte, het blixemt in het slaen, en
het swaerd dat klinckt.
49. het volck hangt allesins in twyffel om soo nieu en schendigh een schouspel; en
verbeyd het ende tusschen hoop en vreese, nu aensiende ’tgeen vorderlyck nu ’tgeen
schadelyck is, en onder soo veelen sietmen nocht hoortmen het geringste teecken of
33

34
35
36

[gaf]: Hs.: ‘[-ontbloote voor den heyden syne sy gaf syne syde]’. Na het doorhalen van twee
versies vergat V. de persoonsvorm ‘gaf’. Vgl. Oxf.: ‘Tankrede toont zijn zijde aan den
heijden.’
weeck: Cr: ‘nat’.
ten vollen: Cm: ‘naulyks’.
raeckt: Marge: It. ‘esce’ (= verschijnt, komt te voorschijn).
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eene lage stemme, maer elck by sich swyght en staet stil, ten sy voor soo veele het
bevende harte ontroert word.
50. alree waerense beyde gemat, en hadden misschien vechtende de saeck tot een
vruchteloos eynde gebrogt, maer de donckere nacht rees ondertusschen, de welck
verborg de saecken die noch naby waeren, toen hier een heraut en daer een ander
toeschoot, omse te scheyden, en sy scheydense endelyck. d’een is de Fransche Arideo,
d’ander Pindarus die de handschoen eerst bood [e]en wys en vernuftigh man.
51. dese darren de vreedsaeme staeven tusschen de rappieren der vechters steecken,
met dese veyligheyd die d’oude wet des volx hun toestond; o krygslieden, begon
Pindarus, legt even groote glorie in, en syt even dapper, dat dan ‘t gevecht opschorte,
en rede en de nachtrust niet gebroken werde.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

36rº
52. soo lang de son schynt is het arbeydens tyd, maer ’s nachts rusten alle dieren. en
een manhaftigh hart is niet seer begaen om nachtprys, die onvermaert en bedeckt is;
Argante antwoorde: ’t en behaeghtme niet ’t gevecht by nacht te staecken, de
getuygenis van den dagh is me wel lief; maer datme dees sweere weder te komen.
53. doen voeghde ‘r d’ander by: en ghy belooft uwen gevangen medebrengende
weder te keeren, om dat anders tgeenghe hoopt niet kan te weege gebragt worden,
een ander tyd voor ons gevecht, dus swoer hy, en de herauten daer na verkoren synde
om hun den tyd des kamps voor te schryven, bestemden den uchtend des sesten
daeghs, om hunne eerlycke wonden tyd te geven.
54. het vervaerlyck gevecht liet eene groote verwondering en eenen schrick gedruckt
in de harten der Sarazynen en geloovigen, die in eene lange wyle niet wt hunne sinnen
ging, men sprack alleen van de stoutigheyd en dapperheyd die dees en die krygsman
in desen hadde betoont; maer de gemeente was int seggen verschillende en
verscheyden, wien van beyden sich best gequeten had.
55. en sy hangt in twyffel, verwachtende hoedanigh eenen wtgang het felle gevecht
hebben sal, en of d’yver de deughd overtreft, of dat de stoutigheyd voor haer 37 wycken
moet, maer boven allen anderen die ’r sich mede bekreunt, neemt de schoone Erminia
dit ter harten de welcke siet, dat het beste deel der oordeelen van t twyffelachtig
gevecht, van haer hangt.
56. deese, eene dochter van den koning Cassano, alree 38 besitter van ’t ryck van
Antiochien, het ryck van den Christelycken verwinner benomen synde, werd oock
onder den anderen roof gegrepen; 39 maer Tancredi was doen soo beleeft dat hy geen
ongelyck onder syn gesegh handhaefde, en sy werd in ’t bederf haers vaderland als
eene koninginne ge-eert.
57. de braeve ridder eerdese en diendese en beschonckse met vryheyd, en hy lietse
goud en gesteenten en alle kleynoodien; sy merckende eene koningklycke siel in
jeughdige oude en in een luchtigh wesen, bleef bevangen van minne, die noyt vasteren
strick leyde als daer hyse mede bond.
58. aldus bleef de siel stadigh verknocht aen dienstbaerheyd, ofse schoon de vryheyd
des lichaems verworven hadde. het verdroot haer wel dapper haeren waerden heer,
en d’aengenaeme gevangenis te verlaeten; maer de koningklycke eerbaerheyd die
noyt groothartige jongkvrou verwaerloosde, dwong haer te vertrecken en met haere
oude moeder sich in een land dat haer toegedaen was ter neder te slaen.
59. sy quam te Jerusalem, en werd daer gewelkomt van den tiran des Hebreeuschen
lands, maer haest beschreydese in roukleedren het droevigh overlyden haerer moeder;
doch kon de druck, datse haer door de dood ontnomen was, haer den minnelust niet
wt het harte rucken, nocht een eenigh vonxken van soo groot eenen brand wtblusschen.
37
38
39

haer: C haalde ‘haer’ door en noteerde in de marge: It. ‘ardimento’ (= moed).
alree: Cr: ‘voor dezen’.
gegrepen: Hs.: ‘gegerepen’.
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60. d’ellendige minde en blaeckte, ende haere hope vorderde soo luttel in desen staet,
datse het heymelyck vier in den boesem, veel meer door geheugenis dan door hope
voede: en hoe de brand in heymelyckere plaetse besloten is, hoe hy meer krachts
heeft; Tancredi endelyck om syne 40 hope te verwecken, quam te Jerusalem na synen
vyand toe.

40

syne: Cr: ‘hare’.
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61. d’anderen verflaeuden door d’aenkoomste van soo veele forsse en ongetemde
volcken: sy helderde het droesigh aengesicht, en belonckte vrolyck de trotse troepen,
en nu haeren lieven vryer met begeerlycken oogen soeckende onder dese geharnaste
schaeren, sochtse hem menighmael te vergeefs, en sprack oock d[ick]wils: 41 daer is
hy, en kende hem wtdruckelyck.
62. in t konings hof ryst een oude toren opwaert dicht genoegh by de vesten, van
wiens trans men het gantse Christen leger en bergen en dalen siet, aldaer sitse, van
dat de son haer licht ontsteeckt, soo lang tot dat na den nacht de weereld duyster
word, en sy draeyt haere oogen veldewaert, en versucht en spreeckt met haere
gedachten.
63. hier saghse den stryd aen, en sy gevoelde dat haer hart op desen oogenblick soo
seer zidderde, datse scheen te seggen: uw lief is ’t die daer in doods gevaer is? alsoo
aenschoudese vol benautheyd en bedenckens den wtgang des twyffelachtigen lots,
en soo dickwils de heyden den degen swaeyde, gevoeldese het stael in de siele en
de wonden slagen.
64. maer na datse tyding bekomen heeft, en oock verstaen dat het streng gevecht van
nieus sal aengaen; soo bevangt haer soo ongewoon eenen schrick, datse voelde haer
bloed tot ys bevriesen; mèt stortse verborge traenen, en loost heymelycke suchjes;
vervaertheyd en smarte verrucktse bleeck flaeu en doods.
65. haere gedachten verschrickense en verbaesense van oogenblick tot oogenblick
met ysselycke inbeeldingen, en de slaep valt haer harder als de dood, soo seldsaeme
momaensichten 42 vertoont haer de dood. 43 het schynt dat de beminde ridder voor
haer koomt al verscheurt en bebloed; en haer dunckt hy haer om hulpe aenroept: en
middelertyd bevindse d’oogen en den boesem weeck van traenen.
66. nocht alleen bevreest voor aenstaende swaerigheyd, gevoeltse eene bekommerde
hartklopping, maer de quetsuuren diese heeft en de benautheyd is oorsaeck dat de
siel niet rusten kan, en de valsche geruchten die alom gestroyt worden, doen
d’onbekende en verre gelege saecken groeyen, soo datse al quynende te kennen geeft
dat de starcke held ter dood toe verdruckt leyt.
67. ende overmits sy van haere moeder geleert heeft, hoedanigh d’allergeheymste
kracht der kruyden sy, en met wat belesingen men alle quetsuuren der gewonde
ledemaeten genese en van pyne verlichte; eene kunst die in desen lande schynt by
konings kinders bewaert te worden; soo wilse sien met haere eygene hand de quetsuur
van haeren waerden heere te genesen.
68. begeerte hadse haeren vryer te heelen, en ’t betaemde haer den vyand te genesen;
dan dachtse hem te bespatten met boos en schadelyck kruyd, dat hem vergiftighde;
maer dan schrickte de maeghdelycke en godvruchtige hand quade kunsten te
41
42
43

d[ick]wils: Hs.: ‘dwils’, aan het eind van de regel. Vgl. ‘dickwils’ in st. 63.
momaensichten: Cr: ‘spooken’.
dood: Cr: ‘droom’.
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hanteeren, en onthielt sich daer van; ten minsten begeerdese dat haer wensch van
alle kennis en alle kracht des kruyds moght in t werck gestelt worden.
69. nocht sy vreesde nu niet onder de vyanden te wandelen, die soo wtheemsch was,
en daerse dickmael oorloogh en neerlagen en eenen twyffelachtigen wtval en lastigh
leven hadde gesien. soo dat het vrouwelyck gemoed door gewoonte boven mate stout
word, en sich aen een kleentjen niet en steurt, en min vertsaeght voor elck schrickelyck
beeld 44
70. maer de vermetele minne verjoeg 45 boven andere dingen alle schrick wt den
weecken boesem, en men sou gelooven datse veyligh soude wandelen tusschen de
klaeuwen en het vergif der Africaensche ondieren, doch soose geene vreese nochte
sorge voor haer leven heeft, ten minsten behoordese die voor haeren naem te hebben,
en inwendigh int harte maecken eer en minne, twee maghtige vyanden, eenen dobbelen
46
stryd.

44
45
46

beeld: OVr: ‘gesicht’.
verjoeg: Hs.: ‘verjoegen’.
dobbelen: Cr: ‘twijffelachtig’.
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71. d’een redeneert aldus: o maeghdeken die dus lange myne wetten hebt
onderhouden, ick, terwylghe der vyanden dienstmaeghd waert, heb uw gemoed en
kuysche leden behoed, en wiltghe, nu ghe vry syt, den schoonen maeghdom verliesen,
dieghe in der gevangenisse bewaerde? ah wie kan dese gedachten in het teere harte
opwecken? oh wat hooptghe?
72. achtghe dan soo luttel den titel datghe kuysch syt, en den prys der eerbaerheyd,
datghe wilt heenen gaen als een vryster by nacht onder het vyandlycke volck om
versmaetheyd te haelen, waerom de trotse overwinner tegens u seggen sal; ghy hebt
het ryck en met eenen het koninglyck gemoed verloren: ghy syt myner niet waerdigh,
en lever u den andren over als eene die gemeen en een qualyck gewaerdeerde roof
syt.
73. aen d’andre syde bekoort haer de bedrieghelycke raedsman na synen wille met
soodanige vleyery, o maeghdeken ghy syt ymmers van geene verslindende beerinne
of scharpe en koude klippe geboren, datghe rede hebt om boogh en fackel der minne
te versmaeden, en staegh dit te vlughten tgeenge bemint, 47 nocht uwe borst is van
stael of diamant, datghe vryen acht schande te wesen.
74. wat! 48 gaet voortaen derwaert lust u leyd. maer wat schatghe den overwinner
wreed te wesen, weetghe niet hoe uwe smarte hem smart, hoe hy uw steenen en
klagen besteende; ghy syt wel wreed, datghe 49 soo traegh van wille syt om uwen
getrouwen te heelen. de godvruchtige en onbeloonde Tancredi lyd en quynt, en ghy
in ruste bekreunt u een ander leven niet.
75. genees doch Tancredi, 50 op dat de dood uwen verlosser niet en dempe: aldus
sultghe los syn van uwen plicht, en hy sal ’er soo schoon eenen loon af brengen [...]
51

76. het was wel strydigh met den beleefden plicht, en ghy soud ’er wel blyschap en
vermaeck in hebben, indien uwe medoogende heelsaeme hand de manhaftighe borst
genaeckte, datghe verquickte het bedruckte gemoed van den heer die uwent halven
quynt; en syne schoonheyd die nu wtgedooft is, in hem als uwe gaeve aenschoude.
77. oock sultghe deel hebben aen synen lof en dappere en trotse daeden, waerdoor
hy u sal verblyden met eerlycke omhelsingen en geluckige bruyloften, daerna sultghe
ten toon en geeert treden onder de Latynsche moeders en bruyden, gins in het schoone
Italien, de setel der waerachtige manhaftigheyd en des waeren geloofs.
78. geleyt met sulck eene hoope, soo beeldse sich (ah dwaese) d’opperste
gelucksaligheyd in; doch vindse sich daer na in duysend twyffelingen verwart, hoese
47
48
49
50
51

bemint: Hs.: ‘bemind’.
wat!: Hs. heeft geen uitroepteken. Vgl. Oxf.: ‘Wat, gaat voortaan derwaart de lust u leijd.’
datghe: Hs.: ‘datghe u’.
Tancredi: Doorgehaald, waarschijnlijk door C; boven het door V. doorgehaalde ‘Argante’.
[…]: De regels 4 t/m 8 van de stanza zijn niet vertaald.
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veyligh sal konnen vertrecken; om dat het de wachters sien, 52 en datse staegh voor
het hof en op de vesten heenen en weder gaen, nocht in soo groot een oorlogsgevaer
sonder wightige oorsaeck nimmer poorte ontsloten word.
79. Erminia plagh meenighmael lange te blyven in het geselschap der krygsheldinne,
de son van westen saghse by haer, de frissche dageraed saghse by haer, en een selfde
bedde ontfangtse wen het licht van den dagh geblust is, en geene andere als de
gedachte van minne soude d’eene maeghd voor d’andre verholen hebben gehouden.

52

sien: Cm: ‘wacht houden’.
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80. dese gedachtenisse hiel Erminia alleen by sich verborgen, en indiense dan hoort
datse over hem steent, soo geeftse de droeve hartstoghten van een onvrolyck harte
eenen anderen naem, nu maghse in soo groot eene vriendschap niet sonder verbod
by hare medegesellinne komen [...] 53
81. tgebeurde op sekeren tyd, datse elders was, en soo vast bleef in gepeynsen, by
sich selve overleggende de wyse en de kunst van haere begeerige en verholen reyse,
terwylse de twyffelachtige sinnen, die noch niet geset syn, in verscheyde gedachten
deelt, soo aensaghse de wapens en het opperkleed van Clorinde opgehangen, en doen
versuchtese.
82. en versuchtende spreecktse by sich selve, o hoe geluckigh is de starcke jongkvrou:
hoe benyde ick, en hoe benyde ickse niet den lof of de vrouwelycke eere der
schoonheyd. de lange mantel houd haere treden niet draelende, nochte het nijdige
kamerken ontsluytse voor haere dapperheyd; maer sy treckt de wapenen aen, en sy
bevlytight sich wt te gaen [...] 54 en vreese nocht schaemte houdse tegen.
83. ah waerom of natuur myne leden en borst niet soo hoogh ten hemel beurt?
waerdoor ick oock den keurs en den sluyer in Pantser en helmet moghte veranderen,
dat indien brand of vorst of regen myne ontsteken borst niet te rugge hiel niet steurde,
dat ick by sonne of maeneschyn niet vergeselschapt waere of alleen gewapent in het
veld:
84. ghy, o wreede Argante, soud alree niet d’eerste met mynen heere gekampt hebben,
om dat ick voorwt hem soude tegengeloopen hebben, en misschien soude dees nu
myn gevangen syn, en het soete en lichte juck van dienstbaerheyd syner vyandlycke
vryster draegen, en ick soude alreede door syne banden de myne soet en troostelyck
maecken.
85. of myne borst soude van syne rechterhand getroffen en myn hart geopent, of ten
minsten op die wyse geheelt worden, de quetsuur van t yser soude eene wonde van
minne syn, en het gemoed en moede lichaem soude nu in vrede rusten, en d
overwinner soude misschien myne assche en gebeenten eenige eere van traenen en
begraevenisse waerdigh achten.
86. maer helaes ick begeere onmogelycke dingen, en wentelme vergeefs in 55 dwaese
gedachten, ick sta vreesachtigh en bedruckt als een vrouwe van den gemeenen hoop,
ah blyf niet staen, myn gemoed dar en vertrou, waerom aenvaerde ick oock niet
eenmael de wapens? waerom soude ickse, schoon ick weeck en teer ben, niet voor
eene korte wyle kunnen draegen?
87. ick sal ick sal ymmers, [om] dat de liefde een tyrannin my kracht geve om het
pack te draegen, die oock dickmael weerloose harten stout maeckt en doet oorloogen,
nu oorloge ick niet, ick wil alleenelyck met dese wapens een geestigh bedrogh
53
54
55

[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘vassene’.
in: Hs.: ‘in in’.
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toestellen. kwilme voor Clorinde wtgeven en heb voorgenomen bedeckt met haere
draght, na buyten te ryden.
88. de wachters der hooge poorte sullen t hart niet hebben haer eenigen tegenstand
te doen, ick overleg het doch wel, nocht sie geene andere wtkomst, en geloove dat
dese wegh alleen open is. nu o minne begunstig ghy en de Fortuijn het onnoosel
bedrogh tgeenghe my inblaest, en terwyl Clorinde noch by den koning toeft is d’uur
van myn vertreck gelegen.
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89. dat setse op, en genoopt en aengeprickelt door de raseryen van minne soo beydse
niet langer, maer sy spoed sich met deese die haer in t samelen geselschap houd om
de gestole wapenen te draegen [...] 56 en oock bedeckte de nacht haere di[e]verye,
die der dieven vriend is, en voor de vryers opryst.
90. sy selve siende alree den hemel met eenige starren besaeyt bruynder worden,
roept heymelyck sonder vertreck haeren getrouwen schildknaep, en getrouwe beminde
dienstmaeghd, en openbaert hun ten deel het voornemen haerer vlught, en veynst dat
eene andre oorsaeck haer verbind te vertrecken.
91. de getrouwe schildknaep bereyd terstond tgeen hy tot haren nooddruft
noodsaeckelyck acht, Ermin[i]a treckt ondertusschen het prachtige kleed wt, t welck
ten voeten neder vloeyt [...] 57
92. sy druckt en prangt den teeren neck en het gulden hayr met het harde stael, en
met haere tangere hand gryptse den beuckelaer al te swaer en ondraeghelyck een
last. aldus blonckse al heel van yser, en sette sich als een soldaet. de Minne daer
tegenwoordigh lacht vrolyck by sich selve, gelyck hy doen dede doen hy Alcides in
den keurs stack.
93. o met wat eene moeyelyckheyd droegse het ongelyck gewight, en versette hare
traege treden, en hiel sich aen haere getrouwe gesellinne die omse te stutten
voorwtging. maer hope en minne moedighde haeren geest en setten de moede leden
kracht by, soo datse quamen ter stede daerse de schildknaep verbeyde, en sy haestigh
in den sadel stegen.
94. overkleed tyense heenen, en sy nemen listigh de achterwaertste gelegen en
verborgen wegh: doch s’ontmoetender veele, en sien de duystere lucht alsins van
yser blickeren; maer niemand dar haere reyse beletten, en den wegh schuwende
wyckense ter syde af, op 58 dat dees witte mantel en het gevreesde veldteycken by
duyster niet 59 bekend werde. 60
95. hoewel Erminia hier een luttel haer twyffel siet verminderen nochtans gaetse
daerom niet veyligh, sy vreest 61 endelyck ontdeckt te worden, en sy word nu vervaert
van haer al te stout bestaen: doch aende poorte komende, onderdrucktse hare vreese,
en bedri[e]ght hem, diense bevolen is: ick ben Clorinde seydse doe open, dat de
koning my noodige, derwaert [...] 62
96. de vrouwelycke stem de wufte heldinne gelyckende bedrieght hem, wie sou
gelooven dat eene andere die geene wapenen kan handelen in den sadel sit? soo dat
56
57
58
59
60
61
62

[…]: De vijfde en zesde regel van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
op: Cr: ‘om’.
niet: Cr: ‘zelfs’.
werde: Cr: ‘is’. Vgl. Oxf.: ‘zelfs in ’t duijster bekent is.’
vreest: Hs.: na ‘vreest’ een niet doorgehaalde ‘e’.
[…]: Niet vertaald: ‘l’andare importa.’

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

de poortier terstond gehoorsaemt, en sy treckt geswind wt en de twee die met haer
gaen; en om hunne versekertheyd tusschen de dalen rydende houdense lange slimme
paden.
97. maer na dat Erminia in eensaeme en laege plaetsen gekomen is, soo vertraeghtse
eenigsins haeren draf, nocht sy vreest nu niet belet te worden die deerste gevaren
door geraeckt is, nu dachtse aen tgeene daerse eerst niet wel aen gedacht hadde, en
nu quam het haer veel swaerder te voren, als de haestige begeerte haer den ingang
te voren hadde gewesen.
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98. sy siet nu dat het groote dwaesheyd is in oorlogsgedaente onder de vyanden te
gaen, nocht aen d’andre syde wilse voor niemand bekend komen als voor haeren
heere, sy begeert als eene heymelycke en onverwachte vryster met eene veylige
eerbaerheyd voor hem te komen, waerom sy stal hiel, en door een beter bedencken
omsichtiger geworden, spreeckt haeren schildknaep aen.
99. u past het myn getrouwe dienaer en voorbode te wesen, maer weest vaerdigh en
voorsichtigh, ga na het leger, en breng te wege dat yemand u leyde daer Tancredi
leyt, wienghe sult aenseggen, datter eene vrou tot hem komt die hem heyl toebrengt,
en vrede versoeckt, vrede (dewyl minne my oorloge aendoet) waerdoor ick heyl en
gesondheyd bekome.
100. en dat dese soo levend en vast een betrouwen op hem heeft, datse onder syn
gebied smaet nochte schande vreest. seg dit alleen aen hem alleen, en soo een ander
vraeght seg datghe niet en weet, en haest u om weder te keeren. ick sal (om dat ickme
hier veyligst achte) hier ontrent verblyven. soo sprack de vrouwe, en dees haer getrou
dienaer was alree soo snel als of hy wiecken hadde.
101. hy wist er soo te leven 63 dat hy vriendelyck werd ontfangen binnen de beslote
wallen, en daer na werd hy geleyd by den leggenden ridder, die met een vrolyck
aengesicht, syne gesantschap aenhoorde, en hy hem nu verlaetende, die duysenderley
gedachten hadde, nocht 64 hy brogt haer geene soete antwoorde, die soo verborgen
kon komen [...] 65
102. maer sy ondertusschen, aen wie alle sammeling moeyelyck en swaer viel, telde
by sich selve syne treden, en dacht nu is hy [e]r nu treed hy binnen 66 nu behoort hy
weder te keeren en alree docht het haer, en sy beklaeght sich dat hy boven syne
gewoonte min vaerdigh en ras is. ten lesten rydse voort en sy komt ter stede daerse
begint de tenten te ontdecken.
103. het was nacht en hy ontvoude syn klaer gestarrent kleed sonder eenige wolcke,
en de rysende maene verspreyde nu lichte straelen en ryp van levende paerlen, de
verliefde jonckvrou ging meer en meer haere vlammen wtgieten en maeckte het
stomme veld en dese gunstige stilswygentheyd tot geheymschryvers van haere oude
liefde.
104. daerna over het veld heenen siende sprackse: o ghy Latynsche tenten die schoon
voor myne oogen syt, ademt een luchjen van u datme verquicke en vermaecke
dewylghe my genaeckt, en de hemel verleene alsoo eenige eerlycke antwoord 67 aen
63
64
65
66

67

soo te leven: OVm: ‘soo mede om te gaen’.
nocht: met een schuin streepje doorgehaald door C, die bovendien ‘geene’ onderstreepte.
Vgl. Oxf.: ‘bragt aan haar een gewenscht antwoord’.
[…]: Niet vertaald: ‘quanto più lice’.
nu is hy [e]r nu treed hy binnen: Hs.: ‘nu gaet hy nu [-komt] <is> hyr [-binnen] nu treed hy
binnen’. V. vergat ‘nu gaet hy’ door te halen; de ’r’ na ‘hy’ is later toegevoegd. Vgl. Oxf.:
‘nu komt hij bij hem, nu treed hij binnen’.
antwoord: Cm: ‘rust’.
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myn aengevochten en verwesen leven, gelyck ick dat alleen in u soecke, en dat ick
alleen vrede vinde midden onder de wapenen.
105. ontfangme dan, en in u sy te vinden dese medoogentheyd, die de liefde my
beloofde, en die [ick] alrede elders gevangen synde gesien hebbe in mynen soeten
heere, ick soeck nu niet door uwe gunste myne koninglycke eere te erlangen, indien
dit niet voorgevallen waer, ick soume geluckigh genoegh achten soo t me geoorlooft
ware u te dienen.
106. soo sprack dese niet voorsiende wat droef een ongeluck haer werd toebereyd,
sy was ter plaetse daer haere blinckende wapenen recht doorsneden de schoone
hemelsche straelen, soo datmen doen van verre eene lampe sagh schoon van glans,
diese omringde en bekleede, en den grooten tiger in silver geprent schitterde, soo
dat een van hun seyde en sprack:
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107. veele krygslie belagense soo ras sy hun geluck na by genoegh sien, en daer
waeren de hertogen Alexander en Poliferno twee Latynsche gebroeders [...] 68
108. [...] 69
109. gelyck eene dorstige hinde haere stappen set om doorluchtigh en levende water
te soecken, daer eene suyvere bron van eene rotze afdruypt: of eene beecke tusschen
den bladigen oever gewaer word; indien sy dan (die het vermoeyde lichaem meent
in de baeren in de somerschaduwe te verfrisschen) den honden ontmoet; soo deynstse
al vliedende en van schrick vergeetse vermoeytheyd en hette.
110. even alsoo dese, die vrolyck waent en hoopt door eerbare omhelsing den brand
der minne (daer t krancke harte staegh van ontsteeken is) te lesschen, en de vermoeyde
borst te rusten, nu haer ontmoet tgeense hindert, en sy den ysren klanck en de
dreygementen verneemt, soo vergeetse sich selve en de vorige begeerte, en noopt al
bedeest den snellen klepper met sporen.
111. d’ongeluckige Erminia vlied en haer paerd draeft over het veld met luchtigen
hoef: d’andere jonckvrou vlied oock, en dees forsse hiel niet op van haer na te volgen
met veelen gewapenden mannen: wen ondertusschen de goede schildknaep van de
tenten aenkoomt met de goede tydinge, en oock twyffelachtigh dandere vliende
vergeselde en de vreese spreydese langs het veld.
112. maer de wyste broeder, die oock self de geveynsde Clorinde hadde gesien,
wildese niet navolgen, om dat hy niet soo dicht by was; maer hiel sich in syne laegen,
en sond met raed [...] 70
113. [...] 71
114. 72 Tancredi, wiens gemoed te voren in twyffel hing, wat deerste tyding soude
wesen, dit nu hoorende; dacht ah sy is beleefdelyck na my toegekomen en is mynent
halven in gevaer; nocht hy denckt om het overige, en neemt alleen een deel van t
swaere harnas, styght te paerde, en reede en stillekens ryd heymelyck wt, en volgende
de merckteeckens en de nieuwe voetstappen, loopt geswind [...] 73

68
69
70
71
72
73

[…]: Niet vertaald: ‘e fur mandati...e rapido trascorse.’
[…]: Stanza 108 bleef onvertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘al campo...Clorinda impaurita.’
[…]: Stanza 113 bleef onvertaald.
114: Hs.: ‘115’.
[…]: Niet vertaald: ‘a tutto corso’.
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Sevende sang.
1. Ondertusschen word Erminia te paerde gevoert tusschen de schaduwige bladen
van het oude bosch, nocht de bevende hand ment langer den breydel, en als midden
tusschen dood en leven, wend en keert sich de looper diese inden sadel draeght, door
soo veele straeten en wegen, datse endelyck wt het gesicht der anderen ontvlied, en
een ander volghtse voortaen te vergeefs.
2. gelyck na eene lange en moeyelycke jaght de honden, die het wild in t bosch buyten
d’opene vlackte versteken op t spoor verloren hebben, hygen en treuren; alsoo keerden
de vermoeyde Christen ridders weder met een aensicht vol van gramschap en
schaemte. 1 sy al bedeest en verbaest vlied, en siet niet om, ofse noch gevolgt word.
3. sy vlught den gantsen dagh en den gantsen nacht, sy dwaelt sonder raed en sonder
leydsman, niet anders om sich siende of hoorende als haere traenen als haer gekarm:
maer ter uure dat de son de hengsten wt syn cierlycke karros spant, en sich legert in
den schoot der zee, koomtse aen het klaere water der Jordaene, en sy daelt neder op
den oever des vliets en daer leytse.
4. sy nuttight nu geene spyse, dan datse alleen sich met haere traenen voed, en alleen
dorst heeft na kermen; maer de slaep, die met syne soete vergetelheyd d’ellenden
der sterffelycke menschen sust en stilt, wieght haere smarten met den sinnen in slaep,
en ontvout syne aengenaeme en geruste vleugels over haer: nocht middelertyd sy
slaept houd de minne niet op haeren vrede met verscheyde beelden te beroeren.
5. s’ontwaeckte niet eer de vogelkens snateren, sy hoortse niet vrolyck de boomkens
groeten, en de beecxkens en boschkens ruysschen, en het waterken met luchjes en
bloemekens spelen. haere quynende oogen slaetse op, en siet dese eensaeme herbergen
der harderen aen, en haer docht datse eene stemme hoorde tusschen water en tacken,
diese tot suchten en karmen noodighde.
6. maer terwylse steent worden haere suchjes gebroken van eenen helderen klanck,
die haer scheen te genaecken, en gemengelt is met harderlycke wysen en ongeleerde
bosschagihalmen; sy ryst op, en geeft sich met traegen gange derwaert, en sagh eenen
grysen man die in de genoeghelycke schaduwe by syne kudde al singende korfkens
vlocht, en luysterde na t gesang van drie kinderkens.
7. hy sagher schielyck d’ongewoone wapenen verschynen die desen beschimpten;
maer Erminia groete en vertrooste hem liefelyck, en ontdeckt haere oogen en het
schoone gouden hayr. o geluckigh volck die den hemel aengenaem syt, vordert uwen
nutten arbeyd, dese wapenen seggen uw werck nocht uwe soete sangen den oorlooge
aen.
8. daerna voeghdese ‘r by: o vader, hoe sitghe hier in soo aengenaem eene ruste,
sonder overlast van soldaeten te vresen, daer het heele land rondom in lichten brand
des oorlogs staet? soon, antwoord hy, myn huysgesin en myne kudde is hier altyd
1

schaemte.: Hs. heeft hier geen leesteken.
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van leet en overlast ongeschend gebleven, nocht geen oorlogs gerucht heeft tot noch
toe dese verschove streeck gesteurt.
9. of het sy dat het de genade gods is die d’ootmoedigheyd des onnooselen harders
behoed en verheft; of dat, gelyck de blixem niet en treft op lage daelen [maer] op
verhevene toppen, alsoo de gramschap der wtheemsche swaerden, alleen de trotse
hoofden der groote koningen krenckt, en de gierige soldaeten vermaeckt met roof
verachten en versmaden onse armoede.
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10. een ander rekentse snoode en veracht, my isse soo waerd, dat ick ‘er ryckdom
nocht rycxstaf om soude wenschen, nocht staetsuchtige of gierighe toght of
bekommering, maer ick herbergse in t binnenste myns harten; ick lesch mynen dorst
met klaer water, ‘t welck ick niet en vreese dat het vergiftight is; en ick heb geseg
over dese kudde en dit hofken, 2 ick en koop geene spyse voor mynen suynigen disch.
11. kleen is de begeerte en het werck waer by wy leven; dese syn myne kinders die
ick u toone, de bewaerders van mynen stal, en ick heb geene knechten; alsoo leve
ick eensaem besloten, siende harten en snelle geyten huppelen, en de visschen van
desen vliet glippen, en de vogelkens hunne wiecken in de lucht ontvouwen.
12. een tyd isser geweest, wanneer de mensch in synen eersten ouder ydeler is, dat
me wat anders behaeghde, en ick versmade de kudde te weyden, en ick vlughte wt
myn land daer ick geboren was, en ick leefde eenen tyd lang binnen Memfis, en werd
getelt in t hof onder de dienaers des konings, en hoewel ick hofwachter was, soo
merckte en sagh ick evenwel de hoofsche onrechtvaerdigheyd.
13. maer gevleyt van eene stoute hope, soo leed ick langen tyd tgeenme mishaeghde;
maer doen te gelyck met den bloeyenden jaeren de hoope ophiel en de dartele
stoutheyd, soo besteende ick de rust van dit nederige leven, en versuchte om mynen
verloren vrede, en sprack adieu hovelingen, alsoo na myne vrienden boschwaert
keerende, heb ick myne dagen geluckighlyck doorgebrogt.
14. terwyl hy dus spreeckt, vergaept sich Erminia besigh en toeluysterende aen synen
soeten mond, en dese wyse rede die haer ter harten ging stilde ten deele het onweer
haers gemoeds; na veel overlegs neemtse voor in dese heymelycke eensaemheyd ten
minsten soo lange te verblyven, tot dat de fortuyn haer wederkeeren versacht.
15. derhalven sprackse tegens den goeden ouden man, o geluckigh hebtghe uwe
ellende wel ter rechter uure gekent, indien de hemel u soo soet een geluck niet en
benyd, erbarm u over myne ellende en ontfangme in soo aengenaem eene herberge,
dat het my wel doe by u te woonen. misschien sal t gebeuren dat myn harte in dese
schaduwe wat van synen sterflycken 3 last verlicht word.
16. indienghe gesteenten en goud ontbeert die t gemeene volck als syne afgoden eert,
ick hebbe ‘r noch soo veel van by me datger uwen lust mede boeten en vernoegen
mooght. hier stortese kristalyne en aenminnigh vocht van droefheyd ten schoonen
oogen wt. sy verhaelt een deel van haer wedervaeren, en de medoogende harder
schreyt middelerwyl met haer schreyen.
17. daer na vertroost hyse soetelyck en ontfangtse, gelyck die blaeckt van vaderlycke
genegentheyd, en hy geleydse daer syne oude egade is die eens gesind als hy, de
hemel hem verleende. het koningklycke maeghdeken bekleed sich met ruwe stoffe,
en bewind het hayr met eenen ruygen doeck. maer na den swier van aensicht en leden
en schyntse nu geene boschboerin te wesen.
2
3

hofken: Marge: It. ‘orticel’ (= (moes)tuintje).
sterflycken: Hs.: ‘strerflycken’.
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18. dacker bedeckt geene edele manieren, en wat in haer hoogh en doorluchtigh is
blinckt in haer, en de koninglycke majesteyt schynter door heenen, selfs oock in t
hanteeren van haeren ootmoedigen dienst. sy leyd de kudde ter weyde, en dryftse
met een slecht stocxken wederom na de geslote koye, en sy druckt melck wt de
hayrige uyers en die versamelende stremtse te hoop.
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19. menighmael 4 in schaduwe sittende, wanneer de beesjes laegen in de somersche
hette, schreefse den lieven naem op duysenderleye manieren in de schorsse der
beuckeboomen en laurieren, en sneed in duysend planten den harden wtgang van
haere wtheemsche en ongeluckige minne, en haer eygen schrift overlesende
[bedaudese] 5 de kaecken met klaere traenen
20. dan sprackse al steenende, o lieve boomen, bewaert in ons 6 dese droeve
geschiedenis, op dat, indien het eens gebeurt dat eenigh getrou minnaer gevoelt eene
soete medoogenheyd, over myne soo veele en verscheyde ongelucken, in syn harte
opgeweckt, hy dan spreecke: ah fortuyn en minne hebben al te onrechtvaerdigen en
ongodvruchtigen loon, soo groot eene trouwe toegeleyt.
21. misschien salt gebeuren, indien de goedertieren hemel met genegentheyd eenige
sterffelycke bede aenhoort, dat in dese bosschen noch eens 7 sal komen dees, die sich
mogelyck nu myner niet en bekreunt, en het gesicht derwaert wendende, daer dit
teere en brosse lichaem begraeven leyt, sal hy myne smarten vergunnen eene spade
belooninge van traentjens en suchjens.
22. waer door, soo het hart in syn leven ellendigh geweest is, de geest ten minsten
in syne dood geluckigh sy, en dat de koude assche nuttige van syne vlamme dit, t
welck haer nu niet magh gebeuren te nuttigen: 8 soo redeneertse tegens de doove
struycken, en sy tapt twee traenenbronnen wt haere schoone oogen. middelertyd
wend en keert sich Tancredi verre van haer, derwaert fortuyn hem ruckt.
23. en hy volgende d’ingeprente voetstappen neemt synen coers ten nabuurigen
woude; maer daer word hy van naere en dicke boomen [...] 9 soo dat hy hier onder
de nieuwe voetstappen niet langer kan onderkennen, en twyffelachtig voortryd, met
het oor scharp omluysterende, of hy geklap van paerdevoeten of gerucht van wapenen
hoort.
24. en sooder een nachtluchjen eens een teeder olm of beuckenbladeken rept, of dier
of vogel een tacxken schud, terstond ryd hy toe op dit kleen gerucht. endelyck raeckt
hy ten bosch wt en de maeneschyn geleyd hem door onbekende wegen na een geluyd
toe, dat hy van verre hoorde, tot dat hy [ten] leste ter stede raeckte, daer het van daen
quam.
25. hy geraeckte daer overvloed van klaer en doorluchtigh water ten levenden rotsen
wt sprong, en eene beecke maeckende, draeyde het de ruysschende voeten na beneden
tusschen groene kanten; hier hiel hy al bedruckt stal, en riep, en de weergalm
antwoorde alleen op syn roepen, en terwyl sagh hy de blancke en blosende dageraed
met heldere winckbrauwen rysen.
4
5
6
7
8
9

menighmael: Misschien staat er ‘Menighmael’.
[bedaudese]: Vgl. Oxf.: ‘bedouwdeze’. V. spelt: ‘dau’ (XVIII, 16), ‘bedaut’ (XVIII, 24).
ons: Cr: ‘u’.
eens: Marge: It. ‘tal volta’ (= soms).
nuttigen: Cm: ‘genieten’.
[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
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26. hy steent erbarmelyck, en vertoorent sich tegens den hemel die hem weygert het
hooge gehoopte lot, maer hy sweert wraecke te plegen over syne jonckvrou, indien
het gebeurt dat haer yet misdaen word; ten lesten besluyt hy weder na het leger te
keeren, hoewel hy sich niet kan versekeren den wegh te vinden, vermits hy gedenckt,
dat de bestemde dagh genaeckt, waerin hy met den Egiptischen ridder gehouden is
te kampen.
27. hy scheyd van hier, en terwyl hy een twyffelachtigh pad houd, hoort hy yemand
rydende genaecken, die al nader en nader komt, en ten lesten siet hy eenen man wt
een eng dal opkomen, die eenen post gelyckt, hy repte een booghsaem rys, en een
posthoorn hing van synen schoudren op de syde, gelyck by ons tgebruyck is; Tancredi
riep hem toe, door wat wegh men van hier na het Christen leger ging.
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28. dees sprack Italiaens: nu wyst hyme derwaert, daer hem beaumont in der haest
heeft afgeveerdight; Tancredi volght hem, dien hy acht een bode van den grooten
heer te wesen, en hy geloofde het om de nagebootste tael. ten leste quamense daer
een vuyl en boos leck tot moerasch groeyde, en daer een slot mede becingelt is, ter
uure dat de son sich scheen te dompelen. maer groot is het nest daer de nacht
herberght.
29. mèt dat de post aenquam blies hy den hoorn, en terstond saghmen eene brugge
neder vallen; hoewel ghy een Latyn syt seyd hy, ghy mooght hier herbergen tot dat
de son weder ryst. tis noch niet de darde dagh dat de graef van Cosenza dese plaets
den heydenen ontnomen heeft. de ridder sagh de plaets aen, die door gelegentheyd
en kunst alsins onwinbaer was.
30. daerna twyffelde hy eenighsins, ofer in soo sterck eene vesting eenigh bedrogh
moght schuylen; maer gelyck hy in doodsgevaer geoeffent was, soo maeckte dit
geene ontsteltenisse in hem en syn aensicht wees het niet uyt: 10 hy wilde dat syne
rechte hand hem beschermde, waer dat lot of leydsman hem brengen moght. doch
dewyl hy aen een ander gevecht verbonden is, bekreunt hy sich niet met nieuwe
aenslagen.
31. mèt dat hy het slot ontmoet, daer de kromme brug sich streckt en leyt in een dal,
houd hy een weynigh stil, en aengeport wesende volght synen belaegenden leydsman
niet, middelertyd verscheen een geharnast ridder op de brugge, toornigh en fors van
wesen, en die een bloot swaerd in syne hand vattende met eene felle en dreygende
stemme sprack:
32. o ghy die (het sy al willens of by geval) gekomen syt in de landouwe de welcke
Armida toegeleyt is, vergeefs dencktghe tontvlieden, leg nu de wapens af, en steeckt
uwe slaefsche armen wt in haere kluysters, en treed binnen den bewaerden drempel,
met dit beding datse een ander voorschryft, nocht hoop by verloop van jaeren nocht
wisseling van hayr, den hemel weder te aenschouwen:
33. ten sy datghe sweert met den anderen die haer eygen syn, u te versetten tegens
een yeder die den Christen naeme draeght: op dese rede bleef Tancredi op hem
staeren, en werd de wapenen en de spraeck kennende. dees was Roembout van
Gasconje, die met Armida heenen toogh, en haerent halven alleen heydensch werd,
en werd verdadiger van het snoode gebruyck dat hier in swang is.
34. de godvruchtige die hem tspits bood, antwoorde hem met eene heylige gramschap:
godloose wreedaerd, ick ben die Tancredi, die om Christus wille den degen op sy
hing, en syn soldaet was, en door syne kracht heb ick syne wederspannigen
verwonnen, gelyck ick wil datghe ‘r een proef af siet, dat ick een wtverkoren dienaer
ben van de gramschap gods, en met deese hand wraecke over u sal plegen.
35. de godloose ridder den eerwaerdigen naem hoorende werd gestoort en bestorf in
syn aensicht. doch om de vreese te helen sprack de heyden tegens hem: hoe koomtghe
10

en syn aensicht wees het niet uyt: OVm: ‘en ten bleeck in syn aensicht niet’.
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nu ellendige daerghe sult gedood worden? hier sal uwe kracht ondergedruckt en
getemt, en uw trotse kop afgesneden worden, en ick sal hem tot eene gifte senden
aen de fransche oversten. [...] 11

11

[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
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36. dus sprack de heyden, en overmits de dagh was ondergegaen, soo datmen ter
nauwer nood sien kon, verschenender soo veele lampen rondom, datter de lucht
helder en blinckende van was: het slot blonck gelyck een trots tooneel by avondstaci
plagh in eene cierlycke schouplaets te schitteren, en Armida sat op eene verheve
stede, van waerse hoorde en sagh sonder gesien te worden.
37. de manhafte held ruste ondertusschen wapenen en stoutigheyd ten forssen kamp
toe, nocht bleef op het gematte paerd sitten siende synen vyand te voet tegens hem
aenkomen. hy quam bedeckt met synen beuckelaer en had den helm op het hoofd,
en het swaerd bloot en bereyd ten slage. de forsse vorst ging hem tegen, met een
dwars gesicht en eene vervaerlycke stemme.
38. dees trad toe met swaeyen en kromme sprongen, geprangt int harnas, en bootste
en veynsde te slaen. d’ander schoon syne leden swack en moede syn, gaet onvertsaeght
aen, genaeckt en nadert, en dreef hem snellyck van achteren daer Roembout [wyckt],
12
en quam al dichter en trad tot hem in, en hiel het blixemende swaerd menighmael
voor 13 syn gesicht.
39. en trof hem heftigh allermeest daer natuur het meeste leven had bestelt. 14 trotse
dreygementen vergeselschapten de slagen en quetsuuren de vreese, hy wend sich en
syne rappe leden herwaert en derwaert [...] 15
40. maer hy is op schimpen soo niet afgerecht of d’ander is vaerdiger om te raecken.
alree is syn schild gekneust, de helm doorhouwen, en syn harnas is bloedigh en
doorboort; en hy had noch geen’ slagh toegebrogt die synen vyand soo seer en soo
ha[r]d getroffen had, en hy is vervaert en gramschap, schaemte, geweten en liefde
knaegen syn hart.
41. endelyck sette hy sich schrap om met een wanhoopigh gevecht proef te nemen
van syn jongste geluck. synen schild werpt hy van sich, en grypt met beyde handen
aen het swaerd dat noch nuchteren van bloed is, en dringt en sluyt sich met synen
vyand, en sloegh eenen slagh, en daer is geen lemmer [...] 16
42. en daer na trof hy hem op het breede voorhoofd soo dat de slagh klonck als een
kloxken, hy schud den helm wel maer doorhouwt hem niet, soo dat hy [...] 17 en niet
en wanckelde [...] 18 de vorst ontstack in syn aengesicht van gramschap, en syne
oogen ontstaken met vier en voncken en het gloeyende gesicht en het knarstanden
quam ten visier wt.

12
13
14
15
16
17
18

[wyckt]: Vgl. Oxf.: ‘en Rombout te rugge tredende’.
voor: OVr: ‘in’.
bestelt.: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘il presto guascone...indarno cada.’
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘si rannicchia’.
[…]: Alles is vertaald; misschien is ‘en niet en wanckelde’ later bijgeschreven.
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43. de meyneedige heyden was niet langer soo fors van aengesicht, hy voelde het
yser kissen, en scheen het in syne aders alree te gevoelen en midden in syne borst.
hy vlood voor den slagh en de slagh quam op een pilaster te vallen, de spaenders en
voncken vlogen ten hemel en eene kille koude schrilde door t harte des verraders.
44. doen deynsde hy na de brugge toe en stelde alle de hoop van syn heyl in t vlieden;
maer Tancredi volghde hem, en greep hem van achteren, en druckte voet by voet, 19
wanneer (een groote hulp voor den vliedenden) de fackels en alle starren te gelyck
verdwenen, nocht onder den berooyden hemel bleef eenigh maenlicht in den blinden
nacht.
45. d’overwinner volghde nocht sagh hem langer in de schaduwe van den nacht en
de tooveryen, nocht kon voor nochte achter yets bekennen, en versette twyffelmoedigh
en onseker synen voet. by geval sette hy syne dwaelende voetstappen in den ingang
eener deure, nocht hy word niet gewaer dat hy binnen treed, maer hy merckt het na
dat de poort en het slot achter hem klonck in eene duystere en vuyle plaets.

19

en druckte voet by voet: OVm: ‘en sette hem een voetje’.
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46. gelyck als een visch, ter stede onse zee een moerasch maeckt in den inham van
Commachio, vlied voor het ongestuymigh en felle onweer, soeckende waer hy sich
in aengenaeme wateren vermaecke, en sich selven koomt te besluyten in eene
moerassige gevangenis, nochte kan wederkeeren, vermits dit afgepaelde perck met
eene wonderbaerlyke 20 kunst altyd open staet ten ingang, gesloten ten wtgang.
47. Tancredi nu even eens aldus (hoedanigh dan tgevaert en de kunst deser seldsaeme
gevangenis sy) raeckter van self binnen, en vind het daer na gesloten, waer door geen
mensch van self kan wt geraecken, al schud hy de poorte met eene starcke hand. en
middelertyd hoorde hy eene stem, die vergeefs riep: sie wt te raecken, of blyf
Armidaes gevangen.
48. hier sultghe (vrees nu voor geen sterven) uwe jaeren en dagen, in het graf der
levenden, overbrengen. de starcke ridder antwoorde niet maer hy prente den spyt en
het suchten in het binnenste syns harten, en beschuldight in sich selven de liefde het
lot en syne dwaesheyd en d’andre felle bedriegeryen, en sprack doe al stillekens, de
sonne te verliesen is een licht verlies.
49. maer ick ellendige verlies ’er het soete gesicht van eene schoondr[e] 21 son, en
ick en weet niet of ick ymmermeer sal keeren ter stede, daer myne treurige siele sich
sal ophelderen in d’aenminnige straelen. daerna gedenckt hy aen Argante, en bedroeft
sich des te meer, en hy seyde, te veel ontbreeckter aen mynen plicht, en hy heeft rede
my te verachten en wt te lachen, of t is myn groote schuld of myne eeuwige schande
50. aldus knaeghde eene bitse bekommering van eer en minne hier en daer het gemoed
des ridders. nu luste de stoute Argante niet, terwyl dees in aenvechting was, de sachte
pluymen te drucken: soo groot een haet van vrede is ‘er in syn wreed gemoed: begeerte
na bloed, 22 liefde tot lof, die door syne wonden noch niet genesen syn, verlangen dat
Auroor den sesten dagh aenvoere.
51. de nacht die voorging neyghde de fiere heyden syn hoofd naulyx ten slaep, en
rees daer na, doen de hemel noch soo bruyn was, datter noch geen licht op de
berghtoppen scheen, brengme wapenen, riep hy tot synen schildknaep, en hy self
hadse bereyd en vaerdigh, niet syne gewoonlycke, maer dese syn hem van den koning
tot eene kostelycke gave gegeven.
52. hy aenvaerdese sonder veel te bekycken, nocht de man is vermast met het groote
gewight, en hy hangt het gewoonelycke swaerd op syne syde, die van den aller
oudsten en fynsten temper is, hoedanigh eene staertstarre met ysselyck en bloedigh
hayr in de verbrande lucht pleegh te schitteren, die koningkrycken verandert, en
doodlycke quaelen en rampsaligh licht den gepurperden tirannen toebrengt.
53. aldus blonck hy in t harnas en boogh en draeyde syne oogen droncken van bloed
en gramschap, syn fel gebaer gaf doodlycken schrick, en taensicht blies doodlycke
20
21
22

wonderbaerlyke: Een van de schaarse gevallen dat V. geen ck schrijft.
schoondr[e]: Of bedoelde V. ‘schoonder’? Vgl. Oxf.: ‘een schoonder Son’.
bloed,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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dreygementen. niemands gemoed is soo starck en onvertsaeght dat niet vervaert en
is, wen hy eens met syne oogen wenckt. hy houd den degen bloot en beurt het op en
swaeyt het al roepende, en treft vergeefs lucht en schaduwe.
54. eer lang, seyde hy, sal de Christen roover, die soo stout is dat hy sich by my
gelyck wil rekenen, overwonnen en bebloed ter aerde vallen, besoedelende in het
stof syn gespreyt hayr, en sal synen god ter oneere, dese hand syn harnas sien
stroopen; nocht hy sal stervende met bidden konnen verwerven, dat syne leden tot
voedsel der honden geweygert worden.
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55. een stier wen hem nayverige minne met stekende prickelen terght, loeyt niet
schrickelycker, en weckt met loeyen in sich de geesten en brandende toorne, en wet
syne hoornen tegens de boomen, en schynt met ydele stooten den winden tot vechten
te tarten, hy spreyd het sand met syne voeten, en seyt synen tegenvryer van verre
den gestrengen en doodlycken oorlogh aen.
56. in dese raserye geraeckt synde, roept hy den heraut, en belast hem met eene
afgebroke rede, ga na t leger toe, en verkondigh den Christen ridder den fellen oorlogh.
hy verbeydter niemand, en styght in den sadel, en doet synen gevangen voor hem
leyden, hy komt buyten op het veld, en spoeyt met eene snelle en dwaese haestigheyd
tusschen de heuvels heenen.
57. ondertusschen verreesser een geluyd door t steecken des hoorens, dat schrickelyck
alsins klonck, en raeckte d’ooren als met eenen ruyschenden toon, en ontsette tgemoed
der toehoorderen. alree syn de Christe vorsten vergadert in de groote tente der andere
tenten. hier tarte de heraut de kampvechters, en beslooter in dat hy Tancredi
wtdaegende d’anderen daerom niet wtsloot.
58. Godefroy wende syne statige en traege oogen rondom met syn twyffelachtigen
sinnen: nocht hy denckt en siet daerom niet veel, of yemand bequaem wesende sich
erbood tot soo dapper een voornemen. hem ontbrack de bloem syner rustiger ridderen,
van Tancredi heeft hy geene nieuwe tydinge vernomen: en Beaumont is verre van
honck, en d’onverwinnelycke held die den forssen Gernando doode. [...] 23
59. hy boven de tiene, die by lot getrocken werden wt de beste en vermaerdste van
t leger, volghde de bedriegelycke leydslieden van Armida, in de stilheyd der verborgen
nachten. d’andre min starck van hart en handen stonden stom en beschaemt, nocht
niemand soeckt eere in soo groot een gevaer, als overwonnen wesende van schaemte
en vreese.
60. de hopman schoot toe op hun stilswygen opt gesicht op yeder teecken van hunne
vreese, en vervult met eene moedige gramschap rees haestigh op van de plaetse daer
hy sat, en sprack: ah ghy syt 24 wel onwaerdigh te leven, sooghe weygerde het leven
by geval te verliesen, toelaetende dat een heyden soo snoode d’eere ons volx met
voeten treed.
61. myn heyrleger sitte gerust, en sie van eene veylige plaetse myn gevaer aen, op
op breng 25 me wapenen; en op eenen oogenblick werd hem syn harnas toegereyckt;
maer de goede Raimond, die in syne rype oude, even ryp van raed was, en noch soo
groen van krachten als die ‘r tegenwoordigh waeren, trad doen voor den dagh.
62. en tegens hem gekeert synde sprack: ah ten gebeure niet datmen al t leger waeght
in een opperhoofd. veldheer sytghe, geen slecht soldaet, het gebaer 26 sal algemeen
23
24
25
26

[…]: Niet vertaald: ‘ito è in bando’.
ghy syt: Cm: ‘ik zou’.
breng: Hs.: ‘brenge’. Vgl. Oxf.: ‘Op, op, breng mij de wapenen’.
gebaer: Cm: ‘droefheyd’.
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en niet eygen syn. het geloove en de heylige heerschappye steunen op u, door u sal
het ryck van Babel verwoest worden. besigh ghy alleen tgesegh en den scepter, 27
daer na leg een ander het bestaen en het swaerd op
63. en hoewel ickme voele krom te gaen [...] 28 de lastige oude sal niet maecken dat
ick dit weygere: laet andren d’oorlogsvreese vlieden, douderdom wil niet dat ickme
‘t soeck maeck. o was ick doch in myne bloeyende jaeren gelyck ghy lieden nu syt,
die hier besloten sit van vrese, staet op, beweeght u toorne nochte schaemte tegens
hem, die ‘r vast roept en u overhaelt
64. en wat een man was ick, doen ick in t gesicht van geheel Duytschland in het
groote hof van Koenraed den tweeden den forssen Leopold de borst opsneed en hem
doode, en het was eene doorluchtiger daed van eene kloecke dapperheyd den roof
van soo starcken man mede te slepen, als of yemand alleen en ongewapent, eenen
grooten hoop van dese onedele schaere verjoegh.

27
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scepter,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Marge: It. ‘condanni’ (= veroordeelt).
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65. was dese kracht en dit bloed in my, ick hadde alree den hooghmoed van desen
trotsen gedempt, maer hoedanigh het in my is, daerom en quynt myn hart niet in my,
nocht een grys man synde suf ick oock niet, en [...] 29 nocht de heyden sal vernoeght
met d’overwinning strycken gaen. wapent u, wapent u. heden sal t gebeuren datghe
met nieuwe eere alle myne toghten sult doorluchtigh maecken.
66. soo sprack de treffelycke gryse man, en syne woorden syn scharpe sporen die de
deughd opwecken. de gene die eerst tsaechachtigh en stom saten hebben nu eene
rustige en vaerdige tonge. nocht daer isser niet een dien 30 tgevecht weygert, maer
het word van velen om stryd gesocht. Boudewyn staeter na, Rogier Guelfo twee
Guiden Steven en Gernier.
67. en Pirrus die dien loflycken treck te wege brogt, geven[de] 31 het veroverde
Antiochien aen Beaumont. en Everaerd, Rudolf staender oock na om stryd, en voor
Roosemond eyscht het een van Schotland een van Irland en een van Engeland; landen
die de zee van onse weereld afsondert: en van gelycken synder begeerigh na Gildip
en Eduaerd die vryers en bruygoms syn.
68. maer de fiere gryse man betoonde sich ’er vi[e]righ 32 en begeerigh na; alree is
hy gewapent, en aen de toerusting van tander wapentuygh ontbrack alleen de fyne
blinckende helm. Godefroy sprack tegens hem: o levende spiegel der overoude
dapperheyd, ons volck sal sich in u spiegelen en vromigheyd daer wt leeren, de kunst
d’eer en tucht des oorlogs munten in u wt.
69. o hadde ick doch in de gestrenge jaeren thien andre gehad die u in dapperheyd
gelyck waeren, hoe sou ick blaecken het trotse Babel te overwinnen, en het kruysse
tontvouwen van Battro tot Thule. maer ick bidde wyck nu, en spaer u selven tot een
wightiger werck, of dat een oudemans deughd vereyscht: daerna voeghde hy er by:
dat de namen van anderen in een kleen vat geleyt worden, en het lot rechter sy.
70. alsoo oordeele god, van wiens wille fortuyn en het noodlot dienaers en slaeven
syn: maer daerom laet Raimond syne gedachten niet vaeren, en hy wil oock
aengeteeckent syn. Godefroy versamelt de cedelkens in synen helm, en dien geschud
hebbende, is het eerste cedelken dat hy trock de naem van den graef van Tolose die
gelesen word.
71. syn naem werd met eene vrolycke stemme gewelkomt; nochte niemand dar het
lot lasteren, en in syn voorhoofd en aengesicht blonck eene frissche vaegh en hy
werd weder jeughdigh gelyck eene fiere slang, die in eene nieuwe huyd gewonden,
van goude schittert, en sich tegens de son opsmuckt. 33 maer de hopman groet hem
met handklappen meer als yemand anders, en looft hem, en seyt hem overwinning
toe.
29
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[…]: De vijfde regel van de stanza is niet vertaald.
dien: Een Brabantisme? Vgl. Oxf.: ‘die het gevegt weijgert.’
geven[de]: Vgl. Oxf.: ‘gevende’.
vi[e]righ: Met een dik aangezette r; een hapering van de pen?
opsmuckt: Marge: It. ‘lisce’ (= zich mooi maakt).
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72. en het swaerd van syne syde gordende reyckte het hem toe en sprack: dit is het
swaerd dat Rubel van Saxen in vryen 34 oorloogh plagh te handelen; het welck ick
hem nu met kracht hebbe ontweldight, en met duysend wonden getroffen nam hem
oock het leven: aenvaert dit swaerd daer ick altyd mede overwon, en het sy met u
nu geluckigh in den stryd.
73. middelertyd is dees trotse ongeduldigh over ‘t lange sammelen, en dreyght en
roept; o onverwinnelyck o strydbaer volck van Europe, een eenigh man isser die u
wttart: Tancredi kome nu slechs aen die soo trots schynt, indien hy sich soo seer op
syne dapperheyd verlaet; of misschien wil hy in de pluymen leggende den nacht
verbeyden, op dat hy hem andermael te stade kome.

34

vryen: OVm: ‘den franschen’.
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74. indien hy vervaert is, dat een ander kome: o ridders o soldaeten komt gelyckelyck
troep tegens troep, dewyl ‘er onder duysend schaeren niet een man is die bestaen
derf een tegens eenen met my te kampen. daer sietghe het graf daer de soon van
Marie gelegen heeft, waerom koomtghe nu niet voor den dagh? waerom voldoetghe
uwe bedeloften niet? daer leyt de heyrbaen, tot wat grooter werck spaertghe uwen
degen?
75. de forsse Sarazyn sloegh andren met diergelycke bespottingen als met eene roede;
maer Raimond boven alle andre ontstack door dese woorden, en kon ‘t verwyt niet
gedoogen: aengeprickelde dapperheyd is forsser, en word geslepen op den scharpen
slypsteen der gramschap: soo dat hy het sammelen afbreeckt, en druckt den rugge
van synen Arend die synen naem van geswintheyd voert.
76. dees was aen den Taegh geteelt, doen ‘er de moeder van het strydbaere vee (wen
de koesterende lent, die ‘r op verliefde, de natuurlycke begeerte inblies) den openen
mond na het westen wende, en het saed des vruchtbaeren winds versamelde, en
s’ontfing greetigh en werd swanger van de laeuwe luchjes.
77. en met recht soudghe seggen dat dees Arend geteelt is van derwaert het
hemelluchjen lichtst blaest, of soo gheswind datghe u verwondert dat syne vlught
geen spoor in het sand laet; of indienghe het siet [...] 35 vaerdige en luchtige en nauwe
ringen maecken ter rechte en slincke syde. de graef op dusdanigh eenen klepper
sittende, treckt na den stryd, en wend syne oogen ten hemel.
78. [...] 36 waerdoor hy die Israel beschempte, ter neder werd geveld met een jongens
eersten slingerworp; geef nu oock dat dees wreedaert van my geraeckt en verwonnen
een gelyck voorbeeld sy, en dat ick een swack oud man nu magh den hooghmoed
onderdrucken, gelyckse een teer jongsken in den eersten onderdruckte.
79. aldus bad de graef, en de gebeden door eene sekere hope tot god gevoert, verhieven
sich al vliegende na de hemelsche kreyssen, gelyck vier wt syne eyge natuure ten
hemel styght: d’eeuwige vader wellekoomdese, en nam ‘er eenen wt syne
heyrschaeren die hem beschermde en gesond en overwinner trock wt de handen van
desen godloosen.
80. d’engel die alreede van d’opperste voorsienigheyd tot eenen wachter over den
vromen Raymond gekoren was, van den eersten dage dat hy een vreemdeling in dese
weereld werd, nu de koning des hemels van nieus hem belast hadde dat hy desen
soude beschutten, soo beklom hy de rotse daer alle de wapenen van den vyand gods
wegh geleyt syn.
81. hier leyt de speer en de geweldige blixemstraelen daer de slange mede doorschoten
is, en dese onsichtbare die den volcken ysselycke pesten en andre rampen toebrengen,
en de groote gaffel hangter in de hooghte, die eerste schrick der ellendige menschen,
wen het gebeurt dat hy de grondvesten der wyde weereld schud en de steden doet
daveren.
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[…]: Eenvierde regel opengelaten, maar alles is vertaald.
[…]: De eerste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
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82. onder ander wapentuygh saghmer den beuckelaer van blinckenden diamant
schitteren, van groote datmer mede beschutten kan volcken en landen hoedanige
tusschen Caucasus en Atlas gelegen syn. rechtvaerdige vorsten, kuysche en heylige
steden plegen hiermede beschermt te worden. d’engel aenvaerde desen en genaeckte
er heymelyck Raymond mede.
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44rº
83. ondertusschen saten de vesten vol van verscheyde schaeren, en de onchristen
dwingeland ontbood Clorinde, en waerschoude veel volx datse stal houdende niet
verder als ten halven heuvel souden gaen. van de hooge syde staen eenige Christe
scharen in orden en sy staen breed van beyde de kampvechters af, en daer blyft eene
ledige plaetse tusschen het eene en het andere veld.
84. Argante sagh toe, en vernam Tancredi niet, maer eene nieuwe gedaente van eenen
onbekenden kampioen [...] 37 verhoovaerdigh u daerom niet datghe my hier bereyd
siet om uwe kracht te ervaeren, overmits ick syne plaetse bewaren kan, of als een
[darde] dient geoorlooft [is] hier [te] komen 38
85. de trotse grenickte en antwoorde, wat maeckt Tancredi dan en waer blyft hy? hy
dreyghde den hemel met syne wapenen, en verborg sich daerna. alleen op syne
geswinde gangen vertrouwende; maer hy vlie vry in het middelpunt en midden in de
baeren, daer sal geen plaetse syn daer hy seker is. ghy lieght, seyde d’ander, datghe
seght dat een man die stercker is als ghy, voor u vlught.
86. Circasso beet van gramschap op syne tanden, en sprack, nu koomt gy in het veld,
want ick neem u aen in syne stede, en haest sal ‘t blycken hoeghe de groote dwaesheyd
van uwe vermetele woorden sult verdadigen, alsoo quamense int steeckspel, en
hieuwen beyde te gelyck ysselyck op elckanders helm [...] 39
87. 40 de felle Argante liep van d’andre syde en rande hem te vergeefs aen, vermits
de hemelsche verdadiger den slagh van den Christen ridder afkeerde, de wreedaerd
beet van gramschap op syne lippen, en sachtelyck lasterende brack syne speere, daer
na trock hy syn swaerd wt, en gaet 41 heftigh tegens Raimond den tweeden wtmunter
aen.
88. en hy dreefer den starcken klepper recht op aen, die syn hoofd boogh als een
bock die stooten wil, Raimond aen de rechte syde wyckende, ontweeck den stoot
[...] 42 d’Egyptische ridder wende van nieus aen [...] 43
89. [...] 44
90. gelyck een hopman die eenen hoogen toren bestormt, die in moerasschen of op
eenen hoogen bergh leyt, duysenderleye toegangen besoeckt, en doorloopt treken en
wegen: alsoo draeyt en wend sich de graef, en na dat hy geene schubbe van de wapens
37
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[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
een [darde] dient geoorlooft [is] hier [te] komen: Vgl. Oxf.: ‘of laat mij toe, hier als een
darde te komen.’
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
Marge: It. ‘arringo’ (= toernooiveld).
gaet: Hs.: ‘gaet [-tegens Raimond aen] gaet heftigh tegens Raimond’. V. vergat het eerste
‘gaet’ door te halen.
[…]: Niet vertaald: ‘e ’l fère in fronte e passa.’
[…]: De laatste drie regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De stanza bleef onvertaald.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

af kan rucken, die borst en trots voorhoofd bedecken [...] 45 en hy tracht met den
swaerde door yser en stael sich eenen wegh [te] openen.
91. en alree heeft hy de vyandlycke wapenen in twee of in drie deelen gehouwen, en
de syne nocht ongeschend bewaert, nocht aen kam nocht eenigh boortjen gekrenckt
[...] 46

45
46

[…]: Niet vertaald: ‘fère i men forti arnesi.’
[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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92. de Sarazyn endelyck na duysend slagen, hieu een die kloofde en de graef word
soo getroffen dat de geswinde arend hem daer niet onder van daen soude gedragen
hebben en sy hadden ‘er onder gebleven: maer d’onsienelycke hulpe van desen
oppersten bode die na by is ontbrack hem niet, die syne armen wtstack, en schutte 47
het felle yser op het diamant van den hemelschen beuckelaer.
93. het yser was doen te swack, om dat een aerdsche temper wt de sterflycke smisse
niet kan bestaen tegens onbederflycke en ongemengelde wapenen van den eeuwigen
wapensmidt; en het valt in het sand. de Circasso die de kleene stuxkens heeft sien
ter aerde vliegen, kan het naulyx gelooven. hy haelt daerna syne ongewapende [hand]
48
tot sich en staet verbaest, om dat syn vyandlycke kamper soo starcke wapenen
heeft.
94. en hy gelooft dat hy t swaerd gebryselt heeft op den andren schild, daer hy van
beschermt word, en de vrome Raimond heeft het selve geloof, die noch niet en weet,
wie van den hemel afgedaelt is: maer hy blyft twyffelmoedigh om dat hy syn vyands
handen ongewapent siet, dewyl hy het eene onedele eere en snooden roof acht, dese
die yemand met soo groot een voordeel weghdraeght.
95. hy wou alree tegens hem seggen: neem een ander swaerd, wen nieuwe gedachten
in syn gemoed opresen, dat het een groote schimp den synen soude wesen, indien
hy quaeme te sneuvelen, die een verdadiger der gemeene saecke is, aldus behaeghde
hem geene schandelycke overwinning, nochte hy wil d’eere van het gemeene beste
in geen gevaer setten, terwyl hy in twyffel stond, schoot Argante het hecht en [...] 49
op de wange van synen vyand.
96. en met eenen noopt hy syn paerd, en set toe om aen t worstelen te geraecken [...]
50
soo dat hy het aengesicht des Tolosaens [...] 51
97. hy socht hem aen dese en aen gene syde, en wende sich dan herwaert dan derwaert,
en staegh waer hy heen ging en waer hy her quam, gaf hem 52 de heyden een harde
en felle slagh: soo veel krachts als hy hadde, en soo veel de schermkunst vermoght,
soo veel oude gramschap en jonge toorne vermagh, dat brogt hy doen tot schade van
den Circasso te saemen, en fortuyn en de hemel [...] 53
98. dees gewapent met fyne wapenen en met eygen krachten, wederstaet de harde
slagen en vreester geene, en is gelyck een groot schip dat roerloos in eene beroerde
zee seyl[l]oos en masteloos dryft, en syne gantse syde vast doorvlochten heeft met
onbeschofte balcken, de syden syn noch niet ontsloopt door d’onstuymige golven,
nocht tis heel hopeloos.
47
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schutte: Hs.: ‘schutten’. Vgl.Oxf.: ‘schutte’.
[hand]: Vgl. Oxf.: ‘ziende zijn hand zonder wapenen’.
[…]: Niet vertaald: ‘l’else’.
[…]: De derde regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘ne pesta’, alsmede de laatste vier regels van de stanza.
hem: C: ‘hij’; n achter ‘de’. Vgl. Oxf.: ‘treft hij den heijden’.
[…]: Niet vertaald: ‘seco’ en ‘congiura’. Cr: ‘spande met hem aan.’
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99. soodanigh was, Argante, 54 doen uw gevaer, als Belzebub geholpe[n] daer op
lette: dees, een wonde[r]lyck kunstenaer, bootste eene lichte schimme van eene holle
wolck na menschengedaente: en gafse de gelyckenisse, en rycke en schitterende
wapenen van de moedige Clorinde, en haere bekende spraeck sonder verstand, en
haer wesen en gebaer.
100. het beelde ging na den ervaeren Oradin een vermaert schermer, 55 en seyde, o
befaemden Oradin die na uw behagen den schicht na een seker wit schiet, ah het
waere een groot verlies, indien een man van soo groot eene verdienste, een beschermer
van Judea, 56 aldus quame te sterven, en synen vyand met synen roof verciert
wederkeerende, moedigh maeckte.

54
55
56

soodanigh was, Argante,: Hs. heeft hier geen leestekens.
schermer: Cr: ‘schutter’.
, een beschermer van Judea,: Hs. heeft hier geen leestekens.
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101. doe hier een proef van uwe kunst, en doop uwe pylen in het bloed van den
Franschen dief: ick wil datghe boven d eeuwige eere eenen loon van den beleefden
koning verbeyd die der daed gelyck sy. soo sprack hy nocht hy twyffelde soo ras hy
de belofte hoorde, hy ruckt eenen schicht wt den swangeren pylkoker, en pastse op
den boogh, en spant den boge.
102. de gespanne peese gaf een geluyd, en de gevederde schicht vloogh en snorde
door de lucht, en vloogh om te raecken daer de gespen des gegorden te saemen komen
en tharnas deylen, hy ging door het pantser, en werd naulyx in het bloed gedoopt,
daer hiel hy stal, en doorsneet alleen het vel, vermits de hemelsche krygsman niet
wilde gedoogen dat hy dieper inging, en benam den vaert syne kracht.
103. de graef ruckte den pyl wt synen pantser, en sagh het bloed buyten [...] 57 en
verweet den heyden met dreygende en schandelycke woorden het breecken des
verbonds. de veldheer die syne oogen niet keerde van synen beminden Raymond,
merckte doen, dat de belofte gebroken was, en daerom achte hy de wonde swaer, en
versuchte ‘r om, en was bevreest.
104. en hy weckte met tael en aensicht syne trotse volcken op om dat te wreecken,
ghy siet terstond de visieren sluyten, de toomen verlengen, en speere[n] 58 in de reste
leggen, en op eenen oogenblick waerender van dese en gene syde eenige benden op
de been, het veld werd bedeckt, en het kleenste stof verhief sich en werd met dicke
strengen ten hemel gehaspelt.
105. in t eerste treffen verhief sich alom een groot gerucht vande getroffen helmen
en schilden en gebroke speeren, daer sietmen een paerd leggen en een ander om
loopen sonder ruyter, hier leyt een dood en verscheydend krygsman, andre suchten
en steenen, andre sieltoogen. tgevecht is fel, en hoese sich meer vermengen en te
saemen prangen, hoe het harder word en meer aengroeyt.
106. Argante ontbonden en luchtigh spronger midden onder, en ontruckte een
krygsman syne yseren knodse, en getrapt en gedrong[en] brack door den hoop heenen,
en schermde int honderd, en maeckte sich ruym baen, en socht alleen na Raymond,
en heeft het yser alleen na hem toegekeert, en is dul en verwoed van toorne, en gelyckt
eenen vratigen wolf, die lust heeft synen honger te voeden met des anderens ingewand.
107. maer het valt hem hard den wegh te hinderen, en het is eene felle tsaemenkomste;
soo dat hy in synen loop hem vertraeght, hy vind tegens hem Ormanno en Rogier
van Barneveld en Guido en twee Geeraerds. hy houd niet op hy vertraeght niet, eer
is hy feller, hoe hy van desen manhaftigen meer tegens gehouden word; gelyck het
vier met kracht ter beslote plaetse wtbarst en groot bederf te wege brengt
108. hy dood Ormanno, quetst Guido, Rogier velt hy kranck en quynende onder de
dooden ter aerde, maer de schaeren en tgedrang der mannen en de scharpe en
steeckende kring der wapenen groeyen tegens hem aen, ondertusschen word door
57
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[…]: Niet vertaald: ‘ispicciarne’.
speere[n]: Vgl. Oxf.: ‘speeren’.
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syne dapperheyd den oorloogh van wedersyde gelyckelyck gehandhaeft. Buljon de
vrome veldheer riep synen broeder en sprack tegens hem nu setter met uw vendel
op aen.
109. en ga henen, 59 bescharm 60 de swackste syde daer d’oorloge allerfelst en
doodlyckst is, hy repte sich, en rende op de syde van den vyand die hy [soo] trof, dat
het volck van Asien swack en weerloos scheen, noch den aenval der Vrancken kon
tegenstaen, [soo] dat hy de slaghorden brack en met synen rossen vaendels en ruyters
ter aerde smeet.
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henen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
bescharm: OVr: ‘tref’.
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110. de rechte hooren word met den selfden aenval in de vlught gedreven, met lossen
toom, en behalven Argante isser niemand die weer bied, soo verbaest jaeghtse de
vreese, en hy alleen hiel stal, en boodse thoofd, en hy die gelyckelyck met honderd
handen en met honderd armen vyftigh schilden en soo veele degens handelde, bedreef
[niet] meer als nu Argante dede
111. en hy hiel stocken knodsen speeren en paerden tegen, en alleen scheen hy tegens
hen allen op te mogen, en nu ging hy tegens desen, nu tegens dien aen. syne leden
worden geprangt, syne wapenen gescheurt en bedorven, en [hy] bloede en sweete
sonder dat hy t scheen te voelen: maer de drang van het dicke volck druckte hem
soo, dat hyse int leste keerde en met hem drong
112. hy wende den rugge aen de kracht en de raserye van deesen sendvloed die hem
ruckte en trock, maer nu is hy geen man die vlught, hy heeft syn hart in synen gangen,
soo ghe het harte besichtight in t werck syner handen. syn oogen syn noch vervult
van hun aller schrick en van de dreygementen der gewoone gramschap, en hy socht
met alle syne maght de vlughtige schaere tegens te houden, en ten holp niet.
113. dees manhaftige kon niet te wege brengen, dat hare vlught wat trager en wat
bedaerder was, om dat de vreese van kunst nochte breydel weet, nocht hier luystert
na bede nocht gebodt. de godvruchtige Buljon die met syne gedachten de fortuyn tot
syne gunste ten vollen gekeert sagh, volghde de vrolycke vlught der overwinninge,
en bestelde den overwinner nieuwe hulpe.
114. en ten dede die dagh, die god alree in syn eeuwigh besluyt hadde aengeteeckent,
dees dagh was misschien die geweest, die voor t onverwinnelyck heyr een ende
gemaeckt hadde van den heyligen last: maer de helsche schaere, die in dit gevecht
haere tyrannye sagh ondergaen hier onder gemengt wesende, was bedruckt, en dede
in eenen oogenblick de lucht tot wolcken krimpen en verweckte winden.
115. een swart seyl ruckte de son en den dagh wt der menschen oogen, en de hemel
scheen met eene swarte streecke veel naerer dan de hel te smoocken, soo scheen hy
te branden onder het schitteren en de lichten; de donders dreunden, en de regen tot
hagel gevrosen viel en trof de weyden en versoop de velden, de groote dwarling [...]
61
de tacken, en niet alleen eyckeboomen maer rotsen en heuvelen scheenen te krullen.
116. op eenen oogenblick brogtense geweldigh voor der Vrancken oogen wind en
onweer, en tonverwachte geweld deed als met eene beschoren schrick de benden stal
houden. het minste deel van desen bleef [...] 62 diet aen de banieren niet sien kon.
maer Clorinde die ginder al wat verre is, neemt de gelegen tyd waer, en noopt haer
ros met sporen.
117. sy riep den haeren toe, o medegesellen, de hemel vecht voor ons, en de
gerechtigheyd helpt ons, onse aengesichten syn van syne gramschap niet geraeckt,
en onse rechterhand daer van daen niet belet, en hy treft vergramt wesende alleen
61
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[…]: Niet vertaald: ‘Schianta’.
[…]: Niet vertaald: ‘accolta’.
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op den kop der bevreesde vyanden, en doetse zidderen met de wapenen, en berooftse
van het licht: gaenwe dewyl het noodlot ons aenvoert.
118. aldus dryft hy de volcken, en ontfangende den helschen aenval alleen op syne
schouders, dringt de Vrancken met eene ysselycken storm, en beschim[p]t 63 hunne
vergeefsche slagen, en Argante op desen tyd keerende handelt wreedelyck de gene
die alree overwinners waeren. en sylieden het veld met volle vlught verlatende bieden
stael en onweder den rugge.

63

beschim[p]t: Vgl. stanza 121: ‘beschimpt’.
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119. donsterffelycke gramschap en het sterffelycke swaerd sloegh de schouders der
vlughtende, en het bloed liep, en vermengt met de beken van den grooten regen
verwde de wegen rood, en Pirrus en de vrome Rudolf vielen dood onder de gemeene
dooden en half levende. de felle Circasso brogt desen om t leven, en Clorinde behaelde
aen den andren eene heerlycke overwinning.
120. aldus vloden de Vrancken, 64 en Syriers nocht geesten bleven niet van de vlught.
godefroy alleen bood het hoofd tegens de wapenen en tegens alle dreygementen van
hagel van stormwinden en donders, en haelde syne vryheeren gestrengelyck over,
en het groote ros [...] 65 sloot de poorte, 66 het verstroyde volck vergaderde hy in een
dal.
121. en hy dreef wel tweemael syn klepper tegens den forssen Argante aen, en ruckte
noch eens den blooten degen wt, daer de schaeren der vyanden dickst waeren,
endelyck prangde hy sich met den anderen binnen de borstweeringen, en doverwinning
hiel op. doen keerden de Sarazynen, en [de] Vrancken bleven moede en beschimpt
67
in het leger
122. nochte sy konnen hier ten vollen noch niet ontvlieden de maght en de
verbolgentheyd der schrickelycke vlaegen, maer dese en die [...] 68 worden wtgeblust,
en alsins raeckter t water in en de wind blaest de pylen 69
1
[weereld]: Vgl. It.: ‘ ‘l mondo’; Oxf.: ‘dat het yder een doof maakt.’
worden gebroken, de paelen gekneust, en heelen tenten gevelt, en werptse ver gins
henen. de regen met tgekryt en de wind met het geklanck stemt met soo goede
overeenkomst datter de [weereld] 70 doof af word.

Achtste gesang.
1. Nu was donder en onweder over en de buyen van zuyden en westen hielden op,
en de dageraed rees wt den hemel met gulden voeten en t voorhoofd met roosen
verciert: maer die de stormen hadden opgeweckt en lieten hunne treken noch niet
na, maer een onder henlieden, die Astragoor genoemt word, sprack syne gesellinne
Alecto aldus aen:
2. o Alecto ick verwonderme 1 datghe koomt, en datwe niet kunnen hinderen dat hy
de felle handen onses oppersten rycxverdadiger levendigh is ontsnapt; dees vertellende
den vrancken het wreede lot van synen stouten oversten en medegesellen, sal groote
saecken aen den dagh brengen, waerdoor het gevaer loopt datse den soon van Bartel
wederom sullen roepen.
64
65
66
67
68
69
70
1

Vrancken,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘anzi’.
poorte,: Hs. heeft hier geen leesteken.
beschimpt: Cm: ‘verbaast’.
[…]: Niet vertaald: ‘faci’.
pylen: Cm: ‘tenten’.
ick verwonderme: Cm: ‘ziet’.
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3. ghy weet hoe hen dit verlichten sal, en het past ons kracht en list tegens de groote
vorsten te gebruycken. maeck dat die van gramschap loope in syn bederf. sprey vier
en vergif in d aderen der Latynen Zwitsers en Britten; verweck toorne en oproer [...]
2

4. dat werck past u, ghy hebter al voorhenen onsen heere eenen edelen lof af
toegebrogt. soo sprack hy en alleen vermoght hy soo veel, dat het wreede gedroght
den aenslagh voornam. ondertusschen is in het dal der Christenen geraeckt dees
ridder diense scheen te doen komen: en die seyde doe, o krygslie wie isser dieme
om loon by den veldheer leyde
5. veele waeren er die hem by den hopman leyden, wuft om d’wtheemsche boodschap
te hooren, en hy neegh, en wou kussen d eerwaerdige hand die Babel dede beven,
daer na sprack hy: myn heere, die uwe faem met den Oceaen en de starren bepaelt,
ick soude willen dat een blyder bode tot u quaem. hier suchte hy, en voeghde na daer
by:

2

[…]: Niet vertaald: ‘e fa’ tal opra…al fin sossopra.’
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6. Surno 3 d’eenige soon des konings van Denemarcken, deere en stut der bouvallige
eeuwe, versoeckt gerekent te syn onder dese die uwen raed volgende om Christus
wille den degen op syde gorden, nocht vreese voor last of gevaer nochte wellust van
t ryck nochte godvruchtigheyd des ouden vaders [...] 4
7. een lust prickelt hem om de kunst des moeyelycken en harden oorlogs te leeren
van u die soo doorluchtigh een meester syt, en vind sich eenighsins beschaem[t] en
veracht om syne doffe faem, nu hy ryp in syne 5 bloeyende jaeren overal met eere
gehoort heeft den naem van Reynout maer boven alle andre saecken beweeght hem
geen aerdsche yver, maer de glorie gods.
8. hy snyd dan alle beletselen 6 af, en voert eenen hoop stoute en forsse en wtgelese
gesellen, en neemt synen wegh recht na Thracien toe, na de stad die de rycxsetel is,
daer de Griexsche August hem in syn hof wellekomt; hier, na datter een bode van
uwent wegen aengekomen was, vertelde hem dees, hoe Antiochien alree gewonnen,
en daerna ver[dedight was.] 7
9. hoe het verdedight was tegens den Persiaen, die het pooghde te beleggen met soo
veele gewapenden mannen, dat het scheen dat syn groot ryck van inwoonders en
wapenen was ledigh gelaeten. hy vertelde hem van u, en daer na van eenigen anderen,
tot dat hy by Reynout quam en hier stal hiel. hy vertelde hem syne stoute vlught, en
daer na dit wat roem hy onder u behaelt hadde.
10. hy vertelde endelyck hoe de Vrancken getogen waeren om dese poorten te
bestormen, en noodighde hem, dat hy wilde met hem deelachtigh syn het overschot
der overwinninge. dese vertellinge van den jongen Vranck 8 prickelde den forssen
Surno 9 soo seer, dat onder de heydenen met den degen te schermen en de handen
bloedigh te maecken elcke uur hem een jaer docht.
11. hem docht dat syne snoodheyd door eens anderen eere versmaed worde, en hadder
wroeging af; en dat hy na den raed en bidden van sich stil te houden, niet en
lu[y]sterde of niet 10 en hoorde. geen gevaer vreesde hy, behalven wanneer hy geen
deel kon hebben aen uw gevaer en aen uwen lof: dit docht hem alleen groot gevaer
te syn, van dandren hoorde hy geen, of hy vreesde geene.

3

4
5
6
7

8
9
10

Surno: De naam (It. ‘Sveno’) is onduidelijk geschreven. De Vreese leest: ‘Suxno’, Nijland:
‘Sueno’, Oxf.: ‘Sveno’. In stanza 10 doet het probleem zich opnieuw voor; in 35 en 36 schrijft
V. duidelijk: ‘Sueno’.
[…]: Niet vertaald: ‘sì degno affetto intepidìr nel generoso petto.’
syne: Hs.: ‘syne syne’.
beletselen: Hs.: ‘belettselen’.
en daerna ver[dedight was.]: Hs.: ‘en daerna [-verdelgt was] ver’. Vgl. Oxf.: ‘naderhand
zich verdadigt had.’ Ook aan het begin van de volgende stanza vertaalt V. ‘difesa’ eerst met
‘verdelght’, dat hij vervolgens verandert in ‘verdedight’.
Vranck: Cm: ‘zyde’.
Surno: De Vreese.: ‘Surno’, Nijland: ‘Sueno’; vgl. st. 6.
niet: Hs.: ‘niet niet’.
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12. hy self haeste syne fortuyn, een fortuyn die ons trock en hem geleyde waerom
hy op syn vertreck naulyx verbeyde deerste straelen van het nieuwe licht, en koos
den kortsten wegh voor den besten. hy 11 achte se soo, dat hy, heer en leydsman, 12
noch de swaerste wegen nocht de landen die vol vyandelyck gevaer waren wilde
vlieden.
13. nu vondenwe gebreck van eten, nu harde wegen, nu geweld en nu lagen, maer
wy raeckten door alle ongelegentheden, en de vyanden werden nu verwonnen nu in
de vlught gejaeght. d overwinning had elck in t gevaer veyligh gemaeckt en
d’overwinners wreveligh, wanneer we op sekeren dagh legerden, daer de grensen
niet wyd van Palestynen waren
14. daer werd ons van den voorloopers geseyt datse een groot gedruys van wapenen
gehoort, en vaendels en banieren hadden gesien waer wt sy hielden datter een
ontallyck heyr voorhanden was. ons stoute heer veranderde nocht van voornemen
van verwe nocht van aensicht nocht wisselde van spraeck, hoewel er veele waeren
die door die swaere tydinge bleeck en doods in t aensicht werden.

11
12

hy: Hs.: ‘het’.
dat hy, heer en leydsman,: Hs.: ‘dat hy heer en leydsman dat hy’.
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15. maer hy sprack t is nu naby datwe sullen hebben de kroon der martelaeren of der
overwinninge, deene hoope ick wel meer, maer niet te min begeere ick d’andere,
daer grooter verdienste en gelycke glorie aen hangt. o broeders, dit veld daerwe nu
op syn, sal een gewyde kerck ter onsterffelycke eere wesen, derwaert de toekomende
eeuwe sal wandelen en met den vinger onse graven en trofeen toonen.
16. soo sprack hy en stelde daerna de slaghordens, en deelde d’ampten wt, en yegelyx
last, hy wou dat elck int harnas soude neerleggen en hy self leyde wapens nocht
rusting af. de nacht was noch op die stonde die den slaep en de stilheyd meest
begunstight, datmen een gehuyl der onchristenen hoorde, een gerucht dat na den
hemel en na den afgrond ging.
17. wapen moord wapen moord riep men, en de Zweed in t harnas gewonden sette
sich voor alle andren, en verwde en ontstack oogen en aensicht met een verwe van
stoutigheyd. wy worden besprongen, en een dicke kring omringt en nypt ons van
allen syden, en wy hebben om ons een bosch van speeren en degens, en een wolck
van schichten valter op ons.
18. om dat de bespringers tegens malkandren ongelyck gekomen syn, synder veele
van de blinde slagen in de duystere lucht gequetst en veele gedood; maer niemand
weet van tgetal der gewonden en geblevenen in de donckeren schaduwen. de nacht
bedeckt gelyckelyck ons verlies en onse dappere daeden.
19. maer de Zweed beurde thoofd soo op onder d’andere, dat [...] 13 en syne
proefstucken en ongeloofelycke dapperheyd worden getelt in het doncker van dien
die het aenschout. een beeck van bloed, een bergh van verslage menschen verstrecken
rondom hem wal en graft, en waer hy heenen gaet, schynt hy den schrick in d’oogen
en de dood in syne hand te draegen.
20. aldus werdter gevochten tot dat het schemerlicht aen den blosenden hemel
verscheen; maer na dat verjaeght was dysselyckheyd van den nacht die dysselyckheyd
des doods in sich bedeckte, soo groeyde met het gewenschte licht voor ons gesicht
de droeve en jammerlycke schrick, om datwe tveld vol dooden en meest al ons volck
verdelgt saegen.
21. wy waeren twee duysend starck, en nu synwe geen honderd, wen hy soo veel
bloeds en soo veele dooden siet, ick weet niet of syn gemoed mistroostigh of beroert
is door het deerlycke schouspel; maer hy liet het nu niet blycken, maer syne stemme
verheffende, volgenwe, roept hy, deese moedige gesellen, die verre van de poelen
van Styx en Avernus met hunnen bloede ons een treffelyck voetspoor ten hemel
hebben geteeckent.
22. hy had geseyt, en aldus vrolyck van harten (soo ick geloof) om de genaeckende
dood soot aen syn gelaet scheen, 14 sette hy de borst onbeteutert en standvastig tegens
13
14

[…]: Niet vertaald: ‘agevol cosa è che veder si possa’.
scheen,: Hs. heeft hier een punt.
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tonchristen bederf, geen temper soude wederstaen 15 (al waerse oock fyn, niet van
stael, maer van diamant) de felle slaegen, waer door hy het veld bespoelde, en syn
geheel lichaem alleen word eene eenige wonde.
23. niet het leven maer de vromigheyd hiel dit forsse en ongetemde lyck staende,
getroffen synde treft hy weder ende en word niet traeger, maer hoe hy meer geraeckt
word hoe hy meer schade doet, wen een groot man ysselyck van wesen en aensicht
tegens hem al rasende aenkoomt, en hem die al te lang en halstarrigh vocht met hulpe
van veelen ten leste ter aerde velde

15

soude wederstaen: Hs. ‘soude het wederstaen’. Vgl. Oxf.: ‘zoude de felle slagen uijtgestaan
hebben.’
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24. d’onverwinnelycke jongeling, ah bittere saeck, stort ter aerde, en niemand isser
[onder] 16 ons die hem kan wreecken, o ghy wel vergoten bloed en edele gebeenten
van mynen waerden heere, ick roep u tot getuygen dat ick doe niet spaerigh van myn
leven geweest ben, nocht yser nocht steeck versmade, en indien het daer boven
besloten hadde geweest dat icker sterven most, ick hadde het daer wel na gemaeckt.
25. ick alleen viel levend onder myne doode medegesellen, nochte ick kon niets van
den vyanden [.....], 17 soo slaperigh waeren alle myne sinnen, maer na dat het licht
weder voor myne oogen blonck, die dick waeren van eenen swarten nevel, soo
dochtme dat het nacht was, en voor myn gesicht verscheen een golvende vloxken
van een kleene vlamme.
26. soo veel krachts was in my niet overgeschoten dat ick vaerdigh was om de dingen
te onderscheyden, maer ick sagh hoe desen syne oogen nu opende nu toesloot, in t
midden van slaepen en waecken, en hy karmde om dontfange quetsuuren, daerna
begon hy my moeyelyck te vallen, het welck de nacht en de vorst op de bloote aerde
en onder den blooten hemel ysselycker maeckten.
27. dit licht en met eenen een swygende gemor genaeckte meer en meer, soo dat het
by my quam en sette sich neffens myne syde, ick beurde doen hoewel ter nauwer
nood myne swacke winckbrauwen op, en sie ’r twee in langen kleede twee tortsen
houden en my dunckt datter tegens mij geseyt word: o sone vertrou in desen heer
gelyck het den godvruchtigen past, en voorkomt met genade eens anderen gebeden
28. soo werd tot my gesproken, daer na my segenende streckte syne hand over my,
en met eene aendachtigh en statigh geluyd, morde hy een stem die doen luttel gehoort
en min verstaen werd: daer na sprack hy: sta op, en ick rys op luchtigh en gesond en
verneem gene swarigheyd van vyanden, o wonderlyck wonderwerck, maer my docht
dat ick vol krachts synde nieuwe leden hadde verkregen.
29. verbaest sie ick hem aen, en myne bespotte siel geloofde quaelyck tgeen seker
en waerachtigh was, waerom een van hunlieden tegens my seyde; wat twyffeltghe
o ghy kleen geloovige? of wat syn uwe gedachten ydel? een waerachtigh lichaem
aenschoutghe in ons: wy syn Jesus dienaers, die de vleyende wereld en hare valsche
soetigheyd hebben verlaeten, en hier in eene hooge en eensaeme plaetse woonen.
30. ick ben tot een dienaer uwer behoudenisse verkoren van den heere die over al
heerscht, die midden onder het onedele sich niet en schaemt groote en wonderlycke
wercken te doen, nocht hy wil niet dat dit lichaem daer soo waerdigh eene siel in
leeft, versuymt werde, de welcke blinckende licht en onsterflyck gemaeckt oock met
dat selve lichaem behoort vereenigt te worden.
31. ick segge het lichaem van den Zweed, wien eene tombe sal toegewyd worden
gelyck sulcke eene vromigheyd voeght, en die den toekomenden volcken sal met
eere getoont worden, maer beur nu uwe oogen eens na de starren, en aenschou desen
16
17

[onder] ons: Vgl. Oxf.: ‘onder ons’.
[…]: Niet vertaald: ‘ridir’.
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glans gelyck eene blinckende sonne, die geleyd u nu met levende straelen daer het
lichaem van uwen edelen oversten leyt.
32. doen sagh ick dat van het schoone aensicht 18 als van eene nachtson een strael
nederdaelde die sich recht streckte als een gulden pinceelstreeck daer het lichaem
lagh, en syn [licht] 19 blonck soo seer over hem en dede soo veele, datter syne heele
wonde van blonck en schitterde, en haestigh veranderdese voor my in eene ysselyck
bloedigh mengsel.

18
19

aensicht: Cm: ‘fakkel’.
[licht]: Vgl. Oxf.: ‘en op hem zoo veel licht’.
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33. nu lagh hy niet meer voorover, maer als een die syne begeerte altyd na boven
gekeert heeft, hiel hy syn aensicht gewent recht na den hemel toe, gelyck een mensch
die na boven toghtigh is, syn rechterhand houd hy gesloten en syn vuyst vatte het
swaerd als een die sich schrap set om te slaen, dandre hand leyt hy ootmoedigh op
syne borst, en hy scheen van god vergiffenis te bidden.
34. terwyle ick syne quetsuuren met traenen wassche, nochte daerom verdween het
bedrogh dat myn gemoed pynighde, de heylige oude man opent hem syne geslote
rechte hand, en ontruckte hem het lemmer dat hy vatte, dese hand, sprack hy tegens
my, die heden soo veel bloed der vyanden vergoten heeft en noch rood geverft, en
gelyck ghy weet volmaeckt is, isser geen ander swaerd datmen die soude mogen
geven
35. waerom het god behaeght dat het hier niet ledigh sy, of het wel de bittere dood
van haeren eersten heere nu [...] 20 ; maer dat het van deene stoute en starke hand in
dander raecke, die het daerna besige met gelycke wetenschap en dapperheyd. maer
dat het een langer tyd en met een vrolycker lot by hem sy, om dat het verwacht eene
strenge wraeck zedert dat Sueno gedood is.
36. Soliman heeft Sueno gedood, en Soliman behoort door dit swaerd gedood te
worden, neem het dan en ga henen daer het Christen leger voor de hooge vesten
gehecht is, ende en vrees niet dat u in een vreemd land van nieus tgevoelen 21 sal
afgesneden worden: om dat u syne dappere rechterhand die u derwaert noodigt door
de harde wegen sal voeren.
37. hy wil dat daer door dese stemme die hy levende in u bewaerde, in u bekend
worden de godvruchtigheyd dapperheyd en stoutigheyd dieghe gesien hebt in uwen
beminden heere: om datghe u hebt overgeven met sulck een voorbeeld de wapenen
met het purperen kruysse te teeckenen, en dat nu [en] 22 oock na een verloop van
jaeren de doorluchte sielen daer door ontsteken werden.
38. daer is noch overigh voor u om te weten wie erfgenaem van het swaerd 23 sal
wesen, dits de jongeling Reynout, wien elck den prys van dapperheyd toestaet; geef
het hem, om dat 24 de weereld en de hemel alleen de wraecke van hem eyscht. terwyl
ick nu aendachtigh dese rede aenhoore, was sy door een nieu wonderwerck van hem
geweken.
39. daer te vooren het doode lichaem gelegen hadde, was onversiens een groot graf
geopent, het welck den rysenden in sich besloten hadde twelck ick niet weet hoe en
door wat kunst, en een ander hadder met korte letteren op geteeckent den naem en
20
21
22
23
24

[…]: Niet vertaald: ‘parte’.
tgevoelen: Cm: ‘voetpad’.
[en]: Vgl. Oxf.: ‘nu en ook na een verloop van veele jaaren’.
het swaerd: Hs.: ‘van [-den] degen <het swaerd>’. V. haalde alleen ‘den’ door. Of gaat het
om een open variant? Vgl. Oxf.: ‘van het swaard’.
om dat: ‘om’ is doorgehaald door C, die boven de regel ‘en zeg’ toevoegde.
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deughd des dooden krygers. ick kon my van dat gesicht niet ontslaen, my nu over
de letters nu over het marmor verwonderende.
40. hier, seyde de oude man, sal het lichaem van uwen prince by syne getrouwe
vrienden verborgen leggen, terwyl de geesten geluckig in den hemel minnende
gedurige en heerlycke goeden genieten. maer ghy hebt hun nu met uwe traenen den
lesten dienst betaelt en het is tyd te rusten, ghy sult myn gast syn, tot dat het nieuwe
licht u ter uchtend reyse opweckt.
41. hy sweegh en leydeme nu over heuvelen nu door diepe daelen daer ick ter nauwer
nood door moght, tot dat ick myne voeten sette daer eene holle spelonck van eene
woeste steenrots afhangt. dese is syn herbergh; daer staet hy veyligh met synen
leerling onder beeren en wolven, om dat de heylige onnooselheyd in een open hart
beter bescherming is dan schild of rusting.
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42. hy reyckteme raeuwe spyse en een hard bedde toe, daer verquick en rust ick myne
leden; maer na dat ick in t ooste ontsteken sagh de purpere en goude uchtendstraelen,
liepen de beyde waeckende heremyten haestigh ten gebede en ick met hun, daerna
nam ick oorlof van den heyligen ouden man, en keerme derwaert hy my raed.
43. hier sweegh de Tudescq, 25 en de godvruchtige Buljon antwoorde hem, o Ridder
ghy brengt harde en droeve tydinge in tleger, waer door het met rede beroert en
treurigh is, dewyl eene korte uure soo vroom en ons toegedaen een volck heeft
weghgenomen, en luttel lands hen heeft verswolgen, en uw heer in eenen oogenblick
als een blixem verschenen en verdwenen is.
44. maer hoe? sulcke eene dood en lyden is veel saliger als het veroveren van landen
en ryckdommen, nochte het oude Capitolium kon oyt een voorbeeld geven van soo
heerlycken laurier, dese hebben de kercke des blinckenden hemels tot eene
onsterflycke kroone hunner overwinninge; ick geloove dat daer een yeder vrolyck
syne brave quetsuuren toont en sich daer in vermaeckt.
45. maer ghylieden die noch in de moeyelyckheyd en in t gevaer en in den stryd der
weereld blyft, behoort u in hunne triomfen te verheugen en soo veel het past een
vrolyck aensicht te toonen, en waerom vraegtge na den soon van Bartel, weet dat hy
buyten dwaelt verre van synen vyand, nocht ick en prys niet dat ghe eenen onsekeren
wegh inslaet, voor datghe sekere tydinge van hem hoort.
46. dit hun gespreck vernieut en verweckt in het gemoed van andren de liefde tot
Reynout, en daer synder die seggen; ah vindmen dien jongeling noch dwaelende
onder de heydenen, ende isser schier niemand die syns gedachtigh is: en vertellende
aen den Deen syne groote daeden, ontvoude en ontdeckte hem met verwondering
het lange weefsel syner wercken.
47. doen nu de geheugenisse des jongelings alle de gemoeden hadde ontroert,
keerender veele wederom die gewoon waeren int ronde op buyt te loopen, dese
brogten overvloed van gewolde kudden mede en geroofde ossen en een weynigh hoy
en haver en stroy die de begerige honger der paerden versade.
48. en droegen een gestreng en moeyelyck litteycken van ongeval, dat na alle
waerschynelyckheyd seker ging, de vrome Reynout hadde hun opperkleed bebloed
ende gescheurt en al hun wapenen doorhackelt. terstond verspreyden sich (en wie
kon die saecke helen) verscheyde en onsekere geruchten. het gemeene volck loopt
droevigh na nieuwe tyding van de krygslie en de wapenen en wilse sien.
49. sy sagen en kenden wel het onmaetige gewight van het groote pantsier, en het
blickeren van de lichten, en alle de wapenen, daer de vogel in is, die syne jongen
tegens de sonne proef[t], 26 en de veeren qualyc 27 gelooft; die de gewoonte hadden
25
26
27

Tudescq: Cm: ‘duytsch’.
proef[t]: Vgl. Oxf.: ‘die zijne jongen tegens de Sonne proeft.’
qualyc: Helemaal aan het eind van de regel; geen ruimte voor de k.
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die de eerste en alleen te sien op treffelycker aenslagen, en sy siense nu, niet sonder
medoogen en gramschap, daer gescheurt en bebloed leggen.
50. ondertusschen veranderde tleger, en doorsaeck syner dood werd op verscheyde
wyse gelooft; de godvruchtige Buljon riep tot sich Aliprando, oversten van desen
die den roof mede brogten, een vrypostigh man en wel ter taele en [...] 28 en oprecht,
en hy vraeghde hem, seghme waer van daen hebtghe dese wapenen gekregen en
verbergme niet van tgeen goed of quaed is.

28

[…]: Niet vertaald: ‘schietto’.
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51. dees antwoorde hem, soo verre van hier als een bode in twee dagen gaen soude,
na de grensen van Gaza, is een kleen dal wat buyten weegs besloten tusschen heuvels,
en van de hooghte loopter traegh en langsaem een beexken tusschen de struycken,
en dick en beschaduwt van boomen en heggen, is dit een gelegen plaets om lagen te
leggen. 29
52. hier sochtenwe eenige kudden die van de kruydige kanten in de weyden waeren
gekomen, en wy sien op den waterkant eenen dooden krysman leggen rood van bloed,
een yegelyck ontsette over de wapens en teeckens die hoewelse besoedelt waren
gekent werden. ick genaeckte om tgesicht ’er af te hebben, maer vonder het hoofd
afgesneden.
53. oock ontbracker de rechterhand, en syne groote rusting was van borst tot den
rugge toe seer doorsteken en doorhouwen, en niet verre van daer lagh den ledigen
helm met den arend die syne witte vleugelen ontvout, terwyl ick yemand soeck dien
ick vragen moght, komter een boer alleen op slagh, die achterwaert synen voet sette
om te vlughten soo haest hy ons gewaer werd.
54. maer vervolgt wesende word hy gevangen, endelyck antwoord hy op ons versoeck,
dat eer de dagh ten bosch wt weeck hy veele krygslie sagh, waerom hy sich verstack,
en dat een van hun allen een afgesneden hoofd by het blond en bloedigh hayr gevat
hiel, twelck hy bedachtelyck aenschouwende docht van eenen jongeling te wesen en
ongebaerd
55. en dat die selve dat al soetjes wond in eenen sluyer die van synen sadel hing, hy
voegder noch by dat hy aen de kleedren oordeelde dat het ridders waeren van onsen
eygen volcke, ick dede het lichaem stroopen, en het dede my soo wee, dat ick
bitterlyck weende over het achterdencken, en ick nam de wapenen mede, en liet de
sorge bevolen van hem die een eerlycke begraevenisse waerdigh was
56. maer is het die edele romp dien ick geloove, soo is hy een ander graf en eene
andere stacie waerdigh; Aliprando aldus gesproken hebbende had oorlof, om datter
niets sekerder was. Godefroy versuchte en bleef treurigh, doch versekerde dit syn
droeve gedachten niet, en wil de gebreckelycke rusting en den onrechtvaerdigen
doodslager met klaerdere teeckens kennen.
57. middelertyd rees de nacht en bedeckte onder syne vleugels het onmeetelycke
veld des hemels, en de ledige slaep der siele, vergetelheyd der rampen, wieghde
sorgen en sinnen al vleyende in slaep. alleen nooptghe Argilen met scharpe prickelen,
hy overleyt en denckt groote dingen door de harde droefheyd, nocht rust uwe beroerde
sinnen, nocht luyckt uwe oogen, de ruste of de sachte slaep komt weder.
58. dees vaerdigh van handen en stout ter taele, heet en heftigh van moede, was van
een struyck op den oever geboren en werd opgevoed in haet en verbolgentheyd van
burgelycke twisten, daerna in ballingschap verdreven, ontheylighde hy heuvels en
29

plaets om lagen te leggen: OVm: ‘spieplaets’.
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wateren met bloed en beroofde dit ryck, tot dat hy in Asien ging oorlogen, en door
eenen beteren naem meer bemint werd.
59. dees loock met den dageraed endelyck syne oogen, nocht syn slaep was nu gerust
nocht lieflyck, maer het was eene verstock[t]heyd die Alecto in synen boesem storte,
alsoo diep en swaermoedigh als de dood, syne inwendige krachten syn begoochelt,
en slapende heeft hy geene rust, of de felle raserye vertoont sich voor hem onder
ysselycke grynsen en velt hem ter neer.
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60. sy verbeelde hem een groote rusting, daer het hoofd afgesneden was, en darm
van de rechterhand midden door was, en vatte met de slincke hand een doorhouwen
beckeneel doods en vuyl van bloed. de gesiene doode versuchte en sprack al
suchtende, en de spraeck quammer wt met bloed en al hickende: vlie o Argilian sietge
tlicht niet? vlie d’eerloose tenten en den godloosen veldheer.
61. wie versekert u myn getrouwe vrienden voor den wreeden godefroy en het bedrogh
dat my omgebrogt heeft. inwendigh knaeght nyd dien wreedaerd, en alleen denckt
hy hoe hy u met my kan dooden, doch soo dese hand streeft na edelen prys, en sich
soo seer op haere deugd vertrout, datse geensins wil vlieden; soo paeye de [...] 30
tyran mynen geest met syn godloos bloed.
62. ick sal u eene ysere schaduwe wesen en dienaer van gramschap en uwe
rechterhand en borst wapenen. soo sprack hy, en onder het spreken ademde sy hem
nieuwe geesten toe vol van raseryse, aldus was de slaep gesteurt, en hy verschrickt
draeyde d oogen opgeswollen van vergif en raserye, en soo gewapent als hy is
versamelt met eene moeyelycke haestigheyd d’Italiaensche krygslieden
63. hy vergadertse daer de wapens van Reynout hangen en met eene trotse stem
verspreyt hy en verbittert de raserye en tverdriet daer hy van swanger is aldus: sal
dan een onchristen en tirannisch volck, dat van geene rede gedrongen word, dat geen
woord houd, dat noyt sat was van goud en bloed, nochte breydel in den beck nocht
juck op den neck vreesde.
64. al tongemack en de smaed diewe hier geleden hebben, verdraegenwe voortaen
onder soo oneerlycken last, en van nu af over duysend jaeren sal Italien en Roome
kunnen van spyt en gramschap blaecken, ick swyg dat Cilicien getemt werd door de
wapenen en tvernuft van den goeden Tancredi, en dat nu een Vranck dat door
verraderye besit, en door bedrogh den loon der dapperheyd geniet.
65. ick swygh dat daer het van noode was en de tyd het vereyschte dat yemand van
den onsen gesien is met eene wackere hand, een vast opset, en eenen stouten moed
yser en fackel onder duysend dooden swaeyen; wen daer na den prys en den buyt in
tyd van rust en vrede werden wtgedeelt, soo werden d’onse niet gerekent, maer alle
is het hun de triomfen d’eere, de weereld en de schatten.
66. [...] 31 sy hebben Reynout gedood en de menschelycke en hooge goddelycke
rechten verworpen; en blixemt de hemel niet, en verswelghtse daerde niet in haere
eeuwige duysternissen?
67. hebben wy 32 den dooden Reynout die het swaerd en de beuckelaer onses geloofs
was, en leyt hy noch ongewroken? leyt hy ongewroken? en hebbense hem op de
bloote aerde gescheurt en onbegraven gelaeten? tracht te weten wie die wreedaert
30
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[…]: Niet vertaald: ‘essangue’.
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
hebben wy: Cr: ‘zy hebben’; C haalde ook het vraagteken aan het eind van de zin door.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

geweest sy. o medegesellen o kan dat verborgen blyven? wat, 33 wie en weet niet hoe
seer Godefroy en Boudewyn de Latynsche dapperheyd benyd?
68. maer wat soecktghe na bewys? ick sweer dat de hemel, de hemel die 34 het hoort
en sich niet laet bedriegen, dat ick, doen de duystere weereld daeghde, eenen
waerenden en ellendigen geest gesien hebbe, oh wat een hard en wreed schouspel!
die ons aenseyde het bedrogh van Godefroy, ick sagh hem, ende en was niet traegh,
35
en waerwaert ick nu myn gesicht draeye my dunckt dat hy voor myne oogen waert.

33
34
35

wat,: Hs. heeft hier geen leesteken.
die: Hs.: ‘die die’.
niet traegh: Cr: ‘geen droom’.
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69. nu wat soudenwe doen? van dese hand die noch besoedelt is van soo
onrechtvaerdigh eenen moord altyd geregeert worden? of sullenwe verre van hem
legeren daer d’Eufraet stroomt? daer hy by onstrydbare [volcken] 36 in vruchtbaere
daelen soo veele steden en sloten voed en onderhoud? [...] 37 datwe de heerschappye
met den Vrancken niet souden gemeen hebben.
70. gaat heenen, 38 dunckt het u goed, en het soo doorluchtigh en onschuldigh een
bloed blyve ongewroken, of wel, soo de vromigheyd, de welck koel wesende quynt,
nu in u soo vierigh blaeckte alsse behoorde, dese besmettelycke slang, die den roem
en de bloem van ’t Latynsche geslaghte verslonden heeft, sou met syne smarte en
met syne dood een gedenckelyck voorbeeld den anderen gedroghten geven.
71. ick ick sou willen, indien uwe treffelycke dapperheyd soo veel vermagh als hy,
datse soo veel dar bestaen, dat ick met dese hand het godloos harte, dat het
verradersnest is, syne pene soude doen gevoelen. aldus sprack hy al beroert, en hy
verruckte een yegelyck door syne raserye en hevigheyd. breng wapenen wapenen
brieschte de dulle, en de trotse jeughd riep met eenen breng wapenen wapenen.
72. Alecto swaeyde onder hen de gewapende hand en mengde met vier en vergif in
de gemoeden, de spyt de dwaesheyd. de schelmsche bloedorstigheyd groeyde aen
en werd alle oogenblicken doller, en dese pest kroop voort en verspreyde sich, en
brack buyten de Italiaensche hutten, en ging voort tot de Zwitzers en kreegh kracht,
en daerna voort tot in d’Engelsche tenten.
73. t gebeurde dat het harde ongeval, tot groote en gemeene schade, niet alleen
d’wtheemsche volcken beroerde, maer d’oude wrocken gaven met eenen stof en
voedsel aen de nieuwe gramschap, alle versoende spyt vernieude sich. de Vrancken
riepen ghy godloose ghy tyran, en de haet borst wt met trotse dreygementen, ende
en kon niet langer besloten blyven.
74. aldus de vochtigheyd, die in eenen hollen tack 39 door al te veel viers sied, tusschen
roock en opborling, sich selven niet konnende bedwingen verheft sich endelyck
boven de kanten des ketels en swalpt en schuymt. dese weynige wien verstand de
waerheyd ontdeckt konnen het sotte gepeupel niet breydelen, en Tancredi en Camillo
dwalen verre, Willem en d’andre hebben het opperste gesegh.
75. de forsse volcken liepen alree haestigh ordenloos na de wapenen, en alree
hoordemen oorlogsdeuntjens schreeuwen, oproerige trompetten met felle woorden.
middelertyd riepense tegens den godvruchtigen Buljon, die sich wapende [...] 40 en
Boudewyn vertoonde sich voor hun allen in t harnas, en sette sich aen syne syde.

36
37
38
39
40

[volcken]: Vgl. Oxf.: ‘voor een onstrijdbaar volk’.
[…]: De zevende regel van de stanza is niet vertaald.
heenen: Hs. :’henenen’.
hollen tack: Cr: ‘kopere ketel’.
[…]: De zevende regel van de stanza is niet vertaald.
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76. en hy die de beschuldiging hoorde, hief syne oogen op ten hemel, en nam na syne
gewoonte synen toevlught tot god: heere ghy weet wel met hoe groot eenen yver
myne hand yst van burgerbloed, scheur het dexsel van het verstand deser lieden, en
onderdruck de raserye die sich soo verloopt, en dat sich myne onnooselheyd die
boven bekend is, sich oock ontdecke voor de blinde weereld.
77. hy sweegh, en gevoelde dat synen aderen eene nieuwe ongewoone hette van den
hemel werd ingegoten, eene overloopinge van hemelsche vaegh, van stoute hope,
die sich in t aengesicht verspreyt en hem rustiger maeckt, en omcingelt van den synen
komt hy tegens hem aen die Reynout meende te wreecken, nocht hy vertraeghde
synen gang om dat hy alom geluyd van wapenen en dreygementen hoorde.
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78. hy heeft syne rusting aen, en een edel kleed verciert hem ryckelyck boven
gewoonte, syne handen en aengesicht syn bloot, en een nieu licht blinckter in met
eene hemelsche majesteyt, hy schud den gouden scepter, en meent alleen met dese
wapenen dese beroerte te stillen, soo vertoont hy sich voor hunlieden en soo spreeckt
hy, nocht syne spraeck klinckt niet als een sterflyck mensch.
79. wat voor sotte dreygementen en wat voor een ydel geknars van wapenen hoor
ick? en wie verweckt dese dingen? ben ick hier dus geeert en op dese wyse bekend
na soo lang eene proeve? datter noch yemand is die Godefroy van achterdencken en
bedriegeryen beschuldigt? misschien verwachtghe dat ickme voor u verootmoedige,
en u reden geve, en bidde?
80. ah ten gebeure niet dat de wereld die van mynen naem vervult is soo groote eene
oneere hoore. dees scepter en de waerheyd en geheughenisse van myne eerlycke
wercken verdedigen my, en nu wyckt de rechtvaerdigheyd voor de barmhartigheyd,
op dat de straffe niet en ga over de schuldige. dese dwalinge vergeef ick de andere
verdiensten, en ick schenck u oock aen uwen Reynout.
81. Argillan alleen oorsaeck van soo groot eene misdaed, wasse het gemeene gebreck
met synen bloede af, die door een licht achterdencken gedreven, d’andere in de selve
dwaelinge vervoert heeft. lichten en blixems van eer en majesteyt brandden in het
koninglycke aengesicht terwyl hy sprack, alsoo dat Argillan verbaest ende verwonnen,
vreesde (wie gelooft het) de gramschap van een gesicht.
82. en al het volck datmen te vooren oneerbiedigh en stout hoorde brieschen van
hoovaerdy en schaemte, en dat syne handen, van raserye gedreven, soo gereed hadde
tot yser speer en fackel; dorst nu tusschen vreese en schaemte thoofd niet opbeuren,
en het sweegh en luysterde na de deftige redenen, en gedooghde dat Argillan, hoewel
hy van hunne wapenen omcingelt was, van trawanten gebonden werd.
83. gelyck een leeu die te voren trots en fier al brieschende het ysselyck hayr schudde,
soo hy daer na den meester siet, daer hy van getemt werd, kan dingebore wreedheyd
vant hooge harte het onedele pack van t juck gedoogen, en vreest voor dreygementen
en het strenge gebod, nochte syne lange locken, groote tanden en klauwen, die soo
veel vermogen, verhoovaerdigen hem.
84. en men seyt datter een gewieckt krygsman gesien werd, wreed van aengesicht
en fors en dreygende van manieren, die voor Buljon eenen schild hiel tot syne
verdediging, en die al schitterende een blooten degen swaeyde, die noch van bloed
scheen te druppen, misschien was het bloed van steden en koningrycken die de traege
gramschap des hemels hadden gezart.
85. aldus stilde het geruchte, elck leyde de wapenen neder, en vele leyden met de
wapenen den quaden wille af, en godefroy was opgetogen in verscheyde saecken en
nieuwe aenslagen, om dat hy voor had de stad te bestormen, eer dat de tweede en
darde dagh onder was, en hy gaet de gehouwe balcken besichtigen, die alreede tot
geweldige en ysselycke stormgevaerten gemaeckt syn.
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Negende gesang
1. Maer het groote helsche gedroght, twelck dese beroerde gemoeden besadight sagh,
en de gramschap gebluscht, en dat het niet en kon stooten tegens het noodlot en
d’onveranderlycke wysheyd van t groote raedslot niet kon verbidden; soo scheyde
het, en verdorde de vrolycke velden waer het over vloogh en slap besterft de son, en
wesende een bode van nieuwe aenslagen doetse oock de vleugels van andre raseryen
en rampen haesten.
2. sy die door vernuft haerer speelnooten wiste [dat] de Bartels soon Tancredi en
andre ontsaghelyxste en dapperste verre van het Christen leger was; seyde: wat
toeftmen langer? nu Soliman onverwacht aentreckt en oorlogh mede brengt? seker,
wat heb ick er hope af, wy sullen eene treffelycke overwinning behaelen over het
leger dat oneens en ten deel vermindert is.
3. dit geseyt hebbende vlooghse daer onder de dwaelende rotten de veldoverste
Soliman sich hadde gelegert, dees Soliman, boven wien doen geen forsser mensch
was onder soo veele alsser gode weerspannigh syn, nocht daer sou geen forsser wesen
soo de aerde om een nieu ongelyck haere reusen weder te voorschyn liet komen.
dees was der Turcquen koning, en hy plagh synen ryxsetel te Nicea te hebben.
4. en hy streckte syne paelen wt na de Griexsche oorden van Sangario tot Meander,
daer nu die van Mysien Phrygien en Lydien woonden en het volck van Pontus en
Bithynien: maer zedert dat d’wtheemsche wapenen tegens de Turcquen en d’andre
ongeloovige optrocken, werd syn land verovert, en hy verjaeght synde werd wel
tweemael tot overste gemaeckt.
5. maer hebbende vergeefs syn fortuyn weder beproeft, en met kracht verdreven
synde wt het land syner geboorte, word hy in het hof des konings van Egypten
ontfangen, die hem een edelmoedigh en beleefd waerd verstreckte: en genoot die
eere, dat soo starck een oorlogsman hem aenbood ten macker hem op den treffelycken
toght mede te nemen, doen hy alreede had besloten den Christen ridderen het
veroveren van Palestynen te beletten.
6. maer eer hy hun den bestemden oorlogh opentlyck aenseyde, wilde hy dat Soliman,
wien hy tot dat gebruyck veel gouds gaf, d’Arabiers in syne soldye aennam. terwyl
dees nu syn volck versamelde wt Asien en Moorenland, quam Soliman, en trock
haestelyck tot sich de gierige Arabiers, die altyd roovers of slaeven syn.
7. aldus hun veldoverste geworden, liep hy door heel Judea en ruyte en roofde, soo
dat d’aenkomste vant Fransche leger en het wederkeeren na de zee besloten is. en
hy staegh overwrockende den ouden spyt, en het jammerlyck bederf syns ryx,
overleyde hy een gewightiger stuck in syn vergramt gemoed; maer hy acht het niets
te veyligh of besluyt yet.
8. Alecto quam tot desen, en nam de gedaente eens ouden mans aen, syn aensicht is
ledigh van bloed en vol rimpelen syn gebaerde lip hangt en wryft de kin, syn hoofd
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is bewonden met lange doecken, syn kleed hangt over de knien op de voeten, de
degen op syde en syne schouders syn beladen met den pylkoker, en hy houd den
boogh in syne handen
9. wy loopen, seytse, over ledige duynen en woeste en onvruchtbare sanden, daer
nimmermeer roof te haelen is, nochte overwinning die eere waerdigh sy: middelertyd
beuck[t] godefroy de stad, en heeft alree bressen in vesten en toorens gemaeckt, en
wy sullen haest, soo we noch een luttel tot hier toe wachten, den brand en den
ondergang hier van sien.
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10. sullen dan hutten vee en ossen Solimans treffelycke trofeen wesen? hebtghe soo
tryck verkregen? en waentghe aldus uw ongelyck en leet te wreecken? dar dar eens
binnen den legerwal aenvallen, bespring den woesten dwingeland by nacht, vertrou
de saeck Araspe uwen ouden raedsman, wiens raed ghy in uw ryck en in uwe
ballinschap hebt getoetst.
11. hy verwacht nocht vreest u hier en veracht d’Arabiers die in der waerheyd naeckt
en tsaechachtigh syn, nocht hy kon noyt gelooven dat een volck afgerecht op loopen
en stroopen, nu soo veel souden darren; maer uwe fierheyd salse fier maecken tegens
een leger dat ongewapent en ledigh leyt. soo sprackse tegens hem, en blaest haere
vierige raseryen in synen boesem, en sy mengelt sich in de winden.
12. de krygsman syne handen ten hemel opheffende kreet: o ghy wat terghtghe soo
groot eene raserye in myn gemoed, nocht ghy en syt geen mensch, schoonghe eene
menschelycke gedaente vertoont; sie ick volge u, derwaert ghyme noodight, ick sal
sien 1 en maecken dese bergen tot daelen: bergen van dooden en gequetsten menschen:
ick sal beecken van bloed maecken; nu ghy dan verselme, en bestier myne wapenen
in de duystere lucht.
13. hy sweegh, en vergaderde sonder vertreck de schaeren, en moedighde suffers en
traege met syne rede, en ontstack met synen eygen blaeckenden wille het leger om
hem 2 ernstigh te volgen. Alecto gaf met de trompette een teycken, en ontvoude met
eygene hand den grooten standaerd in de winden. het leger treckt geswind aen, en
het loopt soo dat het de vlught van de faem achter sich laet.
14. Alecto treckt met hem [...] 3 en ter uure dat de weereld tusschen nacht en dagh
twyffelachtigh en gedeylt schynt te wesen, koomtse binnen Jerusalem en gaende
door de gemengelde 4 schaeren na den koning toe geeft hem den gewightigen raed
van t genaeckende leger en vant voornemen en het teecken en de stonde vant ontset
by nacht.
15. maer de schaduwen spannen alree het naere kleed dat met eenen rooden damp
bespreyt en geverwt is, een bloedige en laeuwe dau bevochtigen het aerdryck als een
ryp die by nacht valt. de lucht word vervult met gedroghten en wonderspoock, men
hoorde leelycke mombackesen al warende briesschen. Pluto ontledigde 5 den afgrond
en storte alle syne nachten wt d’onderaerdsche speloncken.
16. door sulcke eene dicke duysternis stapte de fiere soldaen na de tenten syner
vyanden, maer doen de nacht op het midden van synen pad steegh, daer die geswind
nederboogh, was hy op eene myle na genaeckt daer de fransman veyligh ruste, hier
liet hy syn volck eten, en daer na hen van eene hooghte aenspreeckende moedigdese
tot den fellen storm.
1
2
3
4
5

sien: Cm: ‘komen’.
hem: Hs.: ‘het’. Vgl. Oxf.: ‘om hem ernstig te volgen.’
[…]: Niet vertaald: ‘e poscia il lascia…abito e viso.’
gemengelde: Cm: ‘bedroefde’.
ontledigde: Hs.: ‘ontledigden’.
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17. ghy soud hier hebben mogen sien een leger vol dieven, bet berucht dan starck,
het welck als een zee alle de ryckdommen van Asien in synen vratigen boesem
verslonden hadde: een genadigh lot verleent u dese uure (nochte het kont nu met
geen min gevaer doen) het harnas de kleppers gestoffeert met goud en purper sullen
uwen roof syn, en hun niet verdedigen.
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18. nochte dit is nu dees vyand niet daer het Persische en Niceesche volck van
verwonnen werd, vermits die in soo verre en verscheyde oorlogen gebleven en
meestendeel verslaegen is, en of dit volck noch in syn geheel waer, soo is het doch
nu al heel in eene diepe rust gedompelt en wapenloos. verdelgtse haestigh die met
slaep beladen syn, om dat van den slaep ten dood een kleene doorgang is.
19. op op treckt aen: ick wil d eerste den wegh in den legerwal baenen over de
quynende lichaemen, en een yegelyck met mynen degen treffen, en besigen de treken
van eene ongelycke wreedheyd, huyden sal Christus ryck vallen, huyden sal Asien
gevryt worden. huyden ghy waerde. aldus dede hyse blaecken om d aenstaende proef
te doen, daerna treed hy heymelyck voor wt.
20. de schildwachten sagen hem op den wegh in de schaduwe die met een
twyffelachtigh licht gemengt was, nocht de voorsichtige veldheer kon onversiens
niet vernemen [...] 6 dese al roepende deynsden listigh, om dat soo groot eene schaere
hem geleyde, soo dat deerste wacht van hen werd opgeweckt, en toereede om tegen
te staen soose best moght.
21. d Arabiers staecken doen d’onchriste trompetten, vermits sy seker waeren datse
ontdeckt waren. ysselyck gekryt styghter ten hemel, vermengt met getrappel en
gebriesch van paerden. de hooge bergen loeyden de daelen loeyden, en d afgronden
rusten op 7 hun loeyingen, en Alecto beurde haere helsche fackel op, en gaf een
teecken op het teecken des bergs.
22. de Soldaen liep voor wt, en quam by dese wacht, die noch ordenloos en verbaest
was, soo geswind dat de beroerde buy trager ten hollen berge wtbortelt; vlieten die
boomen en huysen te saemen vellen, blixems die toorens sloopen en branden,
aerdbevingen die de weereld met schrick proppen, syn luttel by syne raserye te
gelycken.
23. het yser word nimmermeer gevelt of het raeckt ten vollen, nocht het en raeckt
ten vollen sonder noch te quetsen, nocht ten quetst niet of ten beneemt yemand het
leven, en ghy soud meer seggen, maer de waerheyd schynt logen te wesen, en hy
schynt het te veynsen of ten smart hem niet, of hy voelt het quetsen van eens anderen
arm niet, al klinckt syn getroffen helm als een belle, en ysselyck vier en voncken
spreyt.
24. wen hy nu alleen bykans desen eersten troep Vrancken eenighsins in de vlught
heeft gejaeght, komen dArabiers aen als een zendvloed van duysende bruysende
vlieten: doen vloden de Vrancken met lossen toom, en d overwinner rent vermengt
onder de vliedende en raeckt met hun binnen den wal, en vervult het alles met bederf
schrick en droefheyd.

6
7

[…]: Niet vertaald: ‘come secura fede avea’.
rusten op: Cm: ‘antwoorden’.
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25. de soldaen voert op synen helm eenen ysselycken en grooten draeck, die sich
wtstreckt en den hals on[t]wind, 8 hy ryst overende en spant syne vleugels wt, en
buygt syn vorckachtigen staert booghswys, het schynt dat hy met drie tongen drilt,
en dat hy blaeu schuym 9 ten beck wt giet, en datmen hem hoort biesen, en dat hy nu
in de hitte des gevechts vierigh word, en roock en vlam wtspuwt.
26. en de godloose Soldaen vertoont sich den aenschouweren in dit licht als een
vreesselyck ding, gelyk als de schippers by nacht onder duysend starren den beroerden
Oceaen sien, andre vlughten met bevende beenen, andre on[ver]vaert grypen het
swaerd in de vuyst, en de nacht vermengt het gerucht meer en meer, en het gevaer
verbergende doet het gevaer aengroeyen.

8
9

on[t]wind: Vgl. Oxf.: ‘ontwind’.
schuym: Hs.: ‘schuymt’. Vgl. Oxf.: ‘blau schuijm’.
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27. onder dese die sich vrymoediger toonden, rees doen op een Latyn geboren op
den Tiber, wiens last de moede leden, nocht wiens vermogen de jaeren noch niet
hadden getemt. vyf van syne sonen waeren byna gelyckelyck altyd aen syne syde,
waer hy ten oorloge trock [...] 10
28. en opgeweckt door het vaderlycke voorbeeld, wettense den degen en de gramschap
in den bloede. hy sprack doen: gaenwe daerwe dees godloose sien onder de vlughtige
braveren, nochte de bloedige smarte die hy andren aendoet verlette in u nu niet de
gewoone stoutigheyd, vermits o sonen dit eene snoode eere is, die niet verciert is
met eenigen doorgestaenen schrick.
29. eene forsse leeuwinne aldus haere jongen (wier hayr noch niet van den hals
afhangt, wier felle nagelen noch met den jaeren niet syn aengewassen en wier mane
noch niet over den muyl hangt) mede op buyt en op gevaer wt leyd, en ontsteecktse
met haeren voorgang tot felheyd tegens den jaeger, die de bosschen haerer geboorte
beroert, en de onstarcke beesten jaeght.
30. de goede vader volght den reuckeloosen troep der vyve, en bespringt en omcingelt
Soliman, en in eenen oogenblick dryft hy als een lange speere voort, eenen raed en
eenen geest, maer syn oudste soon verlaet de 11 speer al te stout, en rant desen wreeden
aen, en wil hem te vergeefs treffen met het snyende swaerd, dat hem onder syn dood
paerd ontvalt.
31. maer gelyck een bergh die tegens de stormen geset is, die van de baeren
aengevochten, boven de zee wtsteeckt, en vast in sich selven wederstaet den winden
en den trots des versteurden hemels en donders en woeste baeren; alsoo bood de felle
Soudaen bestendigh het forsse hoofd tegens het swaerd, en tegens den genen die syn
ros sloegh [...] 12
32. Aramante reyckte synen broeder die alree sneuvelde, de medoogende hand, en
hiel hem vast: ydele en sotte medoogenheyd die syn eygen bederf met eens anders
paerde: tot dat de heyden op desen arm met syn degen hieu, en velde hem ter aerde
met den genen daer hy sich aen vast hiel. beyde eene oorsaeck en deene tonge
mengelde met d’andere den wtersten adem en het bloed
33. hier sloegh hy in stucken het swaerd 13 van Sabyn, waerme[e] het kind hem van
verre beschadighde, hy dreef het paerd te rugge en greep hem soo aen, dat hy den
alree bevende sloegh, 14 daer na noopte hy hem. de siele scheyde met swaeren stryd
wt het jeughdighe lichaem, en verliet bedruckt de soete lucht des levens, en de
vrolycke en genoeghelycke dagen der teere oude.

10
11
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[…]: De zevende en achtste regel van de stanza zijn niet vertaald.
de: Hs.: ‘te’.
[…]: De achtste regel van de stanza is niet vertaald.
swaerd: Cr: ‘spies’.
sloeg,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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34. Pico en Laurens bleven noch te lyve, wiens gelycke geboorte den vader hadden
verryckt: een seer gelyck paer, en die menighmael alleen oorsaeck waeren van eene
soete doolinge: maer al hadse de natuur gemaeckt soo datse niet t onderscheyden
waeren, de gramschap des vyands hadse verscheyden gemaeckt: o hard onderscheyd,
dat deen het hoofd van de schoudren sloegh, en d’ander in de borst stack.
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35. de vader (ah niet langer vader: o wreed lot, die hem in eenen oogenblick verstack
van soo veele kinders) beschoude nu in vyf dooden, syne dood, en de dood van syne
afkoomst die al heel te neder ley. nochte ick versta niet hoe d’ouderdom sich
kloeckmoedigh en hartelyck draeght in de bittere ellende: dat hy noch leeft en vecht:
maer mogelyck en siet hy niet het gebaer en het gesicht van syn verslage soonen.
36. en de duysternis die hem gunstigh was, verborgh ten deele soo bitteren rouwe
voor synen oogen. [...] 15 mild in t plengen van syn eygen bloed, is [hy] begeerigh
en gierich na eens anders bloed: nochte men kan licht onderkennen of syn begeerte
het sterven of het dooden dierst betaelt.
37. maer hy roept synen vyand toe: [...] 16
38. de wreede ongrieck wend op desen kreet swaerd en gramschap tegens hem.
doorsnyt hem den pantser, en doorklieft den schild voor eerst, die sevenvoudigh 17
met taey leder gevoedert was: en dompelt het swaerd in syn ingewand. d’ellendige
Latyn steende en versuchte, en braeckte by beurte het bloed nu ten monde nu ter
wonde wt.
39. gelyck een dicke struyck in den Appenyn, die buyen van Oosten en westewind
versmaed, sich boven gewoonte draeyt, in t ende brekende, met synen val de boomen
rondom ter aerde velt; alsoo stort hy oock, en syn vaert is soo geweldigh dat hy er
meer als eenen met sich ruckt, daer hy aen vast is [...] 18
40. de Soudaen ondertusschen wtsmoockende eenen inwendigen haet, spysde het
lange vasten in de menschelycke lichaemen; de moedighe Arabiers dreven met desen
een wreede heerschappye over de Christe ridders [...] 19
41. Albazar velde Ernesto met syne knodse, Otto viel onder het swaerd van Argasel.
maer wie kan verhaelen dese of die wyse van sterven, en [hoe] 20 veelen van de
gemeente vielen? tot dat Godefroy van desen eersten kreet werd opgeweckt, en
daerom niet bleef vertoeven. alree is hy al heel gewapent, en heeft al een heele 21
bende met sich vergadert, en alree treckt hy met hun aen.

15
16
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[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Van de strofe is alleen het begin, ‘Ma grida al suo nemico’, vertaald.
sevenvoudigh: OVr: ‘dick’.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
[hoe]: Vgl. Oxf.: ‘hoe veelen’.
heele: OVr: ‘groote’. De hand van V. of van C? (Nijland spreekt van ‘andere inkt’).
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42. en hy die na tgekryt het gerucht hoorde, twelck scheen altyd ysselycker te luyden;
werd wel gewaer datter een haestigh aenval van Arabische roovers behoorde te wesen:
het welck den hopman nu niet verborgen was, dat dese in t ronde de landschappen
afliepen; hoewel hy niet achtte dat soo een vlughtigh gepeupel ymmermeer soo stout
soude wesen dat het hem soude bespringen.
43. middelerwyle nu dat hy ’er toequam, hoorde hy haestigh van dandre syde: wapen
wapen roepen: en op eenen tyd de hemel schrickelyck donderen van een barbarisch
geschrey. dese is Clorinde, die het volck des konings ten stryde aenvoert, en Argante
aen hare syde heeft, doen keerde sich de hopman tot den edelen Guelfo, die syn
stadhouder was, en sprack:
44. hoor eens wat een nieu 22 oorlooghsgerucht ryster op van den heuvel en de stadt:
waerom het noodigh sal wesen, dat uwe dapperheyd en kloeckheyd den eersten aenval
der vyanden breydele: ghy dan ga heenen en versieter in; en ick wil datgher een deel
van myn volck mede leydt: met den andren sal ick ondertusschen gaen aen den
anderen hoeck, om den aenloop des vyands te schutten.
45. dit aldus onder sich besloten wesende, voertse eene gelycke fortuyn beyde door
verscheyde wegen: Guelfo naer den heuvel toe, en de hopman gaet derwaert de
Arabiers nu geene bescherminge hebben. maer dese voortgaenden krygen hulpe, en
van stap tot stap vergadert elcke oogenblick nieu volck by hun: alsoo datse nu starck
en maghtigh geworden, komen daer de felle Turcq het bloed vergiet.
46. de kleene Po, afstygende van den bergh syns oirsprongs, en vervult alsoo synen
naeuwen oever niet; maer altyd grooter hoe hy verder van syne springader is, word
hy door overvloed hoovaerdigh door nieuwen toewas, en hy beurt syn hoofd op over
de grenserotsen van Taurus, en overwinner bevochtight het alles in t ronde, en hy
schept adem met grootere hoornen, en het schynt dat hy de zee geen schatting maer
oorloogh toebrengt.
47. waer Godefroy syn bevreest volck siet vlieden, derwaert loopt hy naer toe, en
dreyght het: wat vrees is dit? roept hy, waer vlughtghe? ten minsten let eens wie het
is, die u jaeght. een snoode hoop jaeght u, die geene quetsuuren weet te geven nochte
tontfangen, nochte het hoofd te bieden: en soo ghyse daertegens aensiet, sy sullen
van u afgekeert alleen de wapenen van u aensien vreesen.
48. aldus gesproken hebbende noopt hy syn ros, en hy keert sich derwaert hy den
brand van Soliman beschimpt: 23 hy gaet midden door bloed en stof en swaerden en
gevaer en dood. met synen degen en met synen aenval opent en ontsluyt hy
dallerbesetste wegen en de starckste slaghordens, en werpt 24 overhoop van beyde
syden ridders en paerden wapens en gewapenden.
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nieu: Hs.: ‘nieus’.
beschimpt: Cr: ‘gezien heeft’.
werpt: OVr: ‘stort’.
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49. met sprong op sprong overstapt hy de vermengde bergen der hooge slaghtinge.
d’onvertsaeghde Soudaen, die den fellen aenval voelt genaecken, vliet hem, nochte
wyckt hem niet, maer hy setter sich tegens, en het swaerd opheffende genaeckt om
hem te quetsen. o welcke twee ridders heeft de fortuyn van dwterste gewesten der
weereld nu tot een proef te samen gebragt.
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50. hier worstelt nu de groote heerschappye van Asien in een kleen perck, de raserye
tegens de deughd. wie kan wtspreken hoe geswind en heftigh de swaerden syn? hoe
gestreng hier lyf om lyf gevochten word? de schrickelycke saecken die hier gebeuren
loop ick voorby: maer een swarte lucht bedeckt dese dingen, die waerdigh syn van
d’allerdoorluchtighste son bescheenen te worden, en dat alle sterffelycke menschen
by een gebragt werden om die te beschouwen.
51. het Christen volck achter sulck eenen leytsman nu stout geworden, geeft sich
voorwaert, en de moordadige Soudaen velt om hun ter neer een dicken troep vande
best gewapenden. nochte het geloovig volck meer als tongeloovigh, nocht dees verwt
het veld meer als die. maer beyde synse verwinners en verwonne, gelyckelyck
boetense het met de dood en blyven verslagen
52. gel[y]ck het Zuyden van desen, het Noorden van geenen kant, met een gelyck
bestaen, met een gelyck geweld, in oorlogh treden [...] 25 de hemel nochte de zee
geven hun yets toe, maer setten wolck tegens wolck, bare tegens baere. alsoo sietmen
hier het bitter krackeel wycken 26 nochte buygen. schrickelyck malkandren
ontmoetende horten tegens een schild tegens schild, helm tegens helm en swaerd
tegens swaerd.
53. ondertusschen is dit gevecht niet sachter, en de krygslie dringen van beyde syden
bol en dick. en alle dongemete velden der lucht syn vervult met duysend wolcken
en noch meer helsche geesten; en sy geven den heydenen kracht, waerom er geen en
is die denckt syne vo[e]tstappen te rugge te setten, en Argante ontsteecken van syn
eygen gramschap, word noch verhit door de helsche fackel.
54. noch dreef hy aen syn syde de wachters op de vlught, en raeckte met eenen sprong
binnen de beschanssing; hy vervulde de grachten met gescheurde leden, slechtte de
heuvels 27 en verlichte den stryd; alsoo dat dander hem volghden en maeckten daer
na de voorste tenten rood van bloedigh smalto [...] 28
55. en alree vloden de Vrancken doen, wanneer Guelfo daer wel te passe quam met
syn vaendel, en dede de vlughtigen weder keeren, en hiel de gramschap van t felle
volck staen. aldus stredense, en aen dese en gene syde vlooten de beecken gelyckelyck
van bloed. ondertusschen keerde de koning des hemels syne oogen van synen hoogen
troon na den stryd toe
56. hier sat hy, van waer hy goed en rechtvaerdigh alles wetten voorschryft en alles
verciert en voortbrengt, boven de laeghste deelen der naeuwe weereld, daer sinnen
nochte rede noyt toe opsteegen, en hy blonck er van eeuwigheyd tegens tlicht in een
licht op synen hoogen stoel. onder syne voeten heeft hy t nootlot en natuur tot
ootmoedige dienaers, en de beweging is diese meet.
25
26
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[…]: Niet vertaald: ‘non ei fra lor’.
wycken: OVr: ‘barsten’.
heuvels: Hs.: ‘heuveles’.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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57. en dese is de plaets, die de glorie van dit benedenste en tgoud ende de rycken,
na syn behagen als roock en stof daer boven verstroyt en verstuyven doet. eene
godinne, die hy daer aldus in synen glans wentelt, 29 isser besorghtster over onse
menschelycke swaerigheden, dat de treffelyckste hunne oogen voor haer nederslaen.
rondom sich heeft hy ontallycke onsterffelycke sielen, ongelyck van staet in eene
gelycke blyschap.
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wentelt: OVr: ‘bewimpelt’.
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58. het hemelsche hof weergalmt vrolyck op de groote tsaemenstemming der salige
vaersen. Hy 30 riep tot sich Michael, die in ’t harnas van doorluchtigh diamant blinckt
en schittert, en sprack tot hem: sietghe niet hoe sich de godloose schaere der helle
sich nu wapent tegens myne wtverkore geloovige kudde, en van wt den bodem des
doods op ryst om de weereld te beroeren.
59. ga segh hem aen, dat hy voortaen verlaete de sorge van den oorloogh den ridders
31
dien dit past: nochte dat hy t ryck der levenden nochte de suyvere deelen des hemels
versteure en vergiftighe: dat hy na den duysteren poel syne bestemde woonplaets,
na syne rechtvaerdighe pynbanck werderkeere: dat hy daer sich selven en de sielen
des afgronds kruycige; aldus beveel ick t en aldus heb ickt bestemt.
60. hier sweegh hy; en de vorst der gevleugelde helden neyght sich eerbiedigh voor
de goddelycke voeten. daerna ontvout hy syne goude wiecken ter groote vlught hy
spoeyt sich alsoo, dat hy noch de gedachten voorby swiert. hy vlieght door het vier
en het licht waerin de saligen hunnen onbeweeghlycken heerlycken stoel hebben;
daerna beschout hy het suyver kristalyn en den kringk, die doorluchtigh van starren
daer tegens draeyt.
61. hier siet hy ter slincker hand Saturnus en Jupiter met een verscheyde werckinge
en gelyckenisse draeyen, en d’andre die niet dwaelen konnen ten syse eene engelsche
kracht beweeght en vormt. daerna koomt hy van de blyde en heldere velden des
eeuwigen gods, daer het van neder dondert en regent; daer de weereld sich selven
bout en voed, en in syne tweedraght sterft en herboren word.
62. hy sloegh met syne eeuwighe pennen de dicke nevels, en de diepe duysternissen:
de nacht werd verguld door het goddelycke licht, twelck ten schitterenden aengesicht
wtstraelde: de son is gewoon aldus schoonen verwen in den regen te spreyen; aldus
pleegh eene starre, de gesmolten helderheyd klovende, in den schoot der groote
moeder te vallen.
63. maer genaeckende daer de godloose helsche schaere de raserye der heydenen
dee blaecken en prickelde; soo hiel hy stand in de lucht op de kracht syner wiecken,
en drilde de speer, en sprack hen aldus aen: ghy behoorde ymmers wel te verstaen
met wat eenen schrickelycken blixem de koning der weereld dondert, of
verhoovaerdight ghy u noch in de versmaedheyd en in de bittere pyne der wterste
ellende.
64. in den hemel is t bestemt dat de muuren sullen buygen en Sion de poorten sal
openen voor het eerwaerdighe 32 teecken. waerom strydghe tegens het noodlot?
waerom terghtghe dan de gramschap der hemelsche hoven? ghy vervloeckte, gaet
heenen na uw ryck, het ryck der straffe en des eeuwigen doods; en oorlooght en
triomfeert in deese kerckers die u eygen syn.
30
31
32

Hy: Een hoofdletter aan het begin van de zin is uiterst ongebruikelijk in het Hs.
den ridders: Hs.: ‘der ridders’. Vgl. Oxf.: ‘aan de krijgshelden’.
eerwaerdighe: OVr: ‘aenbiddelycke’.
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65. woed daer in wreedheyd, besight daer alle uwe maght over d’onnooselen, 33 onder
het eeuwigh gekarm en het knarstanden, en t geklangk van yser en de rammelende
ketens. hy had volseyt; en noopte en stackse met syne doodlycke speere, die hy traegh
sagh scheyden: sy verlieten al suchtende de schoone deelen der lucht en de goude
starren.
66. en sy ontvouwen hunne vlught na den afgrond toe, om de gewoone smarte in den
verdoemden te verswaeren: soo groot een hoop vogels vlieght over de zee niet, wanse
sich versamelen in een warmer lucht; nochte de herbst sagh oyt in deerste koude soo
veele dorre bladen ter aerde vallen. de weereld van hun ontslagen leyde dese swarte
gedaente af en verfroyde sich.

33

d’onnooselen: Cr: ‘schuldigen’.
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67. maer hierom verslapte de stoutigheyd en dolligheyd niet in het verstoorde gemoed
van Argante; hoewel Alecto haer vier in hem niet en stoockte, of de 34 helsche sweep
syne lenden niet trof; hy swaeyde het felle rappier daer het fransche volck allerdickst
en gedrongenste was. hy maeyde de snoodste en maghtighste en de grootste, en de
trotsten gevangen maeckte hy den kleensten gelyck.
68. Klorinde is niet verre, en ten scheen datse nu niet min het veld bespreyde met
afg[e]houwen 35 leden. sy verberghde het swaerd 36 in den boesem van Berlingier
midden door t harte, daer de siele herberght: en die steeck raeckte hem soo diep, dat
het punt al bebloed ten rugge wtquam [...] 37
69. de rechterhand van Gernier, daer se eerst van gequetst was, oock vant swaerd
geraeckt, 38 bleef ’er ter plaetse afg[e]houwen, en speelde op d aerde halflevende met
bevende vingeren; soodanigh is de slangestaert, die afgehackt, sich daerna vergeefs
pooght te vereenigen met haer beginssel: aldus qualyck onthaelt verlaet hem de
heldin, daerna wend se sich naer Achilles toe, en houwt hem den arm af.
70. en sy [...] 39 het lichaem tusschen hals en neck en houwt de zenuwen af en de
keele vlieght afgesneden [...] 40
71. terwyle d’ongetemde heldin aldus de slaghoordens van t westen sloopte en velde,
maeckt een andere 41 Gildippe niet min eene felle slaghting van haere Sarazynen;
eene selve sexe, en gelycken moede en dapperheyd was in dese en in gene. maer ten
is haer niet vergunt een proef onder sich te doen, vermits het noodlot haer spaerde
voor eenen grooteren vyand.
72. d’eene dringt en stuwt aen dese, d’andere aen die syde, nochte sy kunnen de
geprickelde en dicke schaere niet doorbooren: maer doen stroopte de moedige Guelfo
het swaerd tegens Klorinde, en genaecktese en een hou afdaelende verwde het felle
swaerd wat in de schoone syde: en sy antwoord hem met het raeuwe punt, datse hem
doorsteeckt van deene sy 42 tot dander
73. doen verdubbelde Guelfo den slagh, en sy ontfingse niet, om dat hy by geval
doorreegh den Palestynschen Osmida, en die nam op sich 43 de quetsuur die hem niet
toequam, waerom het gebeurde dat hy hem het hoofd afsloegh. maer om Guelfo
vergaderden veele van dit volck die hy geleyde en bestierde: en aen den anderen kant
groeyde de schaere noch, soo dat het gevecht vermengde en verwarde
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

de: Hs.: ‘de de’.
afg[e]houwen: Ook in stanza 69 schrijft V. ‘afghouwen’. Vgl. Oxf.: ‘met afgehouwen leden’.
swaerd: Hs.: ‘swaeerd’.
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
, oock vant swaerd geraeckt,: Hs. heeft hier geen leestekens.
[…]: Niet vertaald: ‘assesta’.
[…]: De regels 3 t/m 8 van de stanza zijn niet vertaald.
een andere: Cr: ‘de moedige’.
sy: OVr: ‘ribbe’.
nam op sich: OV: ‘droegh’.
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74. middelerwyle stack Auroor alree haer schoon purperen aenschyn ter hooge venster
wt, en onder dit geraes was de forsse Argillan alree van syne gevangenis onbonden
[...] 44

44

[…]: De regels 5 t/m 8 van de stanza zijn niet vertaald.
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75. gelyck een klepper wt den koninglycken stal, daer het sich onthoud van
wapenoeffening, vlught, en vry wesende endelyck door breede wegen onder het vee
loopt of naer gewoone beeck of weyde; de mane speelt op hals en schouders, hy
schud synen hoogen en fieren neck: de voeten klappen int draeven, en de velden met
klinckenden niter 45 vervullende schynt hy te branden
76. aldus quam Argillan voort; het forsse gesicht barnt, hy houd den breydel trots en
onbeteutert; hy maeckt luchtige sprongen, en geswind is hy te voet, alsoo dat hy
naulycks het stof met syn voetstappen druckt; en onder syn vyanden komende verheft
hy syne stemme. gelyck een man die alles dar en op niemand past: o logge Arabiers,
snood hef des volcks. waer her ist dat soo stouten bestaen u verlockt?
77. [...] 46 maer al naeckt en verbaest beveelt [ghy] de slagen den wind en u behoudenis
de vlught; uwe wercken en uwe heerlycke oeffening is nachtwerck; de duysternis
helpt u. nu die aen t wycken is, wat sal u beschutsel wesen? wapenen en een meerder
dapperheyd is hier van noode.
78. soo spreeckende gaf hy Algazel sulck eenen fellen slagh in den neck dat hy hem
den hals en de woorden af hackte, die alree tot antwoord dienden; door welck ongeval
een schichtige naerheyd syne oogen bespreyde, en een strenge kilheyd door syne
gebeenten liep; hy viel, en op syn wterste beet hy vol van spyt de gehaete aerde met
synen tanden.
79. ginder doode hy door verscheyden gevallen Saladin Agricalt en Muleas, en hy
scheyde met eenen slagh Aldiazel die van deene en dandere syde hun allernaest was.
Ariadino van boven de borst doorsteecken velde hy ter aerde, en beloegh hem met
strenge woorden; en dees op syn sterven syne swaere ooghscheelen opslaende,
antwoorde aldus op syne trotse reden.
80. ghy, wieghe syt, sult niet lang als een vrolyck overwinner over desen dooden
stoffen. een selve noodlot staet u te verwachten, en van eene stercker rechterhand
sultghe neffens my gestreckt worden. hy loegh hierom seer: en seyde, de hemel
bekreunt sich met myn lot, ghy die nu ondertusschen sterft syt een aes der vogelen
en honden. daer na trapte hy hem met voeten en trocker trappier en de siel te gelyck
wt.
81. een pagie des Soudaens was verwart onder dese schare van lanciers en schutters,
wien de nieuwe lente de schoone kin noch met geene eerste bloessem hadde bespreyt:
een paer perlen en daudroppels het laeuwe sweet de schoone wangen besprengende
[...] 47 het stof gaf den ongetoyden hayre eene bevalligheyd en eene fiere strengigheyd
staet dit aensicht soet.
82. hy sit op eenen klepper, die in wittigheyd het blancke sneeu des Apenyns gelyckt.
vlam nochte dwarrelwind springt nochte rolt soo snel als dees vaerdigh en luchtigh
is. hy drilt eene speer die hy int midden gevat heeft. het kromme en korte swaerd
heeft hy op syn syde: en blinckt met onchristen pracht als een werck van goud en
purper onder een geweven.
45
46
47

niter: OVr: ‘gebriesch’.
[…]: De twee eerste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald ‘in su’.
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83. [...] 48

48

[…]: Stanza 83 is niet vertaald.
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84. en rechte wreedelyck syne onverbiddelycke 49 hand, naer het biddende aengesicht
en quetste het allerschoonste werck der natuure dat sich te vergeefs met de wapenen
der medoogenheyd beschermde. het swaerd scheen beroert en was beleefder als de
man, en keerde sich om jen trof met het platte. maer wat baete het? soo hy den fellen
slagh verdubbelende, met de punt raeckte, ter stede daer hy eerst dwaelde.
85. Soliman die niet 50 verre van daer, in den stryd door Godefroy werck bestelt werd;
verliet den [...] 51 en wende 52 syn paerd en noopte het soo ras hy het gevaer van den
jongen vernam: en hy opende met den swaerde de beslote wegen, en quam soo ter
wraecke, niet tot bystand vermits hy sagh, oh smarte synen Lesbin dood leggen, als
eene afgemaeyde bloem.
86. en hy aenschoude hem, met bevende oogen in soo edelen mynen en het hoofd
op den rugge leggen, alsoo wuft is de bleeckheyd, en hy blies eene soo soete
medoogenheyd door de gelyckenisse des doods van sich, dat hy een hard onbesielt
marmoren harte vermorwen soude, en traenen borsten midden wt syne gramschap.
o Soliman schreytghe die met uwe magere 53 winckbrauwen hebt u ryck verwoest
gesien?
87. maer doen hy sagh het vyandlycke yser, twelck sacht noch schuymde van t
jeughdighe bloed; weeck de barmhartigheyd, en de toorne ontstack en sood, en de
traenen stremden in synen boesem. hy liep na Argillan toe, en ruckte het swaerd wt,
ten deel sette hy synen schild voor sich daer na den helm, daerna hoofd en keel 54
[...] 55
88. nochte hier mede wel vernoeght na het doode lichaem toestygende beoorlooght
[hy] het noch met syn paerd, als een dogh, die al rasende den steen byt, daer hy hard
van getroffen was. o ydelen troost van ongemete rouwe, sich te verbitteren tegens
zieleloose aerde. maer de hopman onder soo veele 56 Vrancken spilde syne gramschap
niet of sloegh hem te vergeefs.
89. hy hadde ’r duysend Turcken, met pantsers en helmen en schilden bedeckt,
ongetemt van lichaem tot den arbeyd, stouthartigh, en ervaeren in allerley geval, en
sy waeren nu van Solimans oude ridderschap en met hem in de woestynen van Arabien
syne ongeluckige dwalinge vergeselschappende, 57 noch syne vriende in ramp en
tegenspoed.
90. dese te saemen gehoopt in eene dicke orden weecken luttel of geensins de Fransche
dapperheyd. op desen rende Godefroy aen en quetste het hoofd van den fieren Corcute,
49
50
51
52
53
54
55
56
57

onverbiddelycke: OVr: ‘onversoenelycke’ (boven ‘biddelycke’: ‘soenelycke’).
niet: Hs.: ‘na’.
[…]: Niet vertaald: ‘zuffa’.
wende: Hs.: ‘wenden’.
magere: Cr: ‘drooge’.
daerna den helm, daerna hoofd en keel: Hs.: daerna den helm, daerna hoofd en helm’. Vgl.
Oxf.: ‘daar na den helm, daar na het hooft, en de keel.’
[…]: Niet vertaald: ‘e de lo sdegno…gran colpo è degno.’
onder soo veele: Cr: ‘der’.
vergeselschappende: Hs.: ‘te vergeselschappen<de>’. V. schreef eerst: ‘te vergeselschappen’;
toen hij ‘de’ toevoegde, vergat hy ‘te’ door te halen.
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en de lenden van Rosteno. Selin houwt hy den kop van den schouderen af, Rossano
sloegh hy rechte en slincke arm af. en desen niet alleen, maer op andere wyse quetste
en doode hy ’er veelen van den hunnen.
91. terwyl hy aldus schermt onder de Sarazynen, en hunne slagh afstuyte, en dat de
hoop en fortuyne der onchristenen aen geene syde ten valle helde. sie van na by isser
een nieuwe stofwolck, die in haren schoot oorlooghs blixems vatte. sie daer oprysen
een glans van onverwachte wapens, die het heyr der ongeloovigen bespotten. 58
92. vyftigh ridders syn t, die in suyver silver het triomfeerende purperen kruys
ontvouwen: al had ick honderd monden, en honderd tongen, en eenen yseren adem,
en yseren stem; soo soude ick niet konnen verhaelen dit getal, die in den eersten
aenval desen forssen troep hebben verdelght. de weerloose Arabier sneeft, en d
onverwonnen Turcq weerstand biedende is oock vechtende overwonnen.

58

bespotten: Cr: ‘verbaasde’.
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93. schrick wreedheyd vreese en gekerm loopen rondom in verscheyde gedaenten,
ghy soud d’overwinnende dood allesins sien omdwaelen, en een leck van bloed
stroomen. nu sal de koning met een deel van den synen buyten d’eene poorte geleyd
worden, als een voorspel van de geluckige wtkomste, en daer aenschout hy van de
hooghte het nederliggende dal, en den twyffelachtigen stryd.
94. maer soo haest hy het groote leger siet wycken, blaest hy den aftoght en met bode
op bode aenhoudende bid hy Argante en Clorinde te vlieden. de felle schaere,
droncken van bloed en stout en blind van gramschap, weygert dit te gehoorsaemen.
doch sy wyckt in t ende, en ten minsten vereenight looptse te rugge en [...] 59 en
breydelt hare stappen.
95. maer wie kan het graeuw wetten voorschryven, en meesteren de snoodheyd en
de vreese? men tyt aen t vlughten, deen worpt synen schild wegh, d’ander tgeweer
wt de hand. het yser streckt tot last en niet tot bescherming. een dal isser tusschen
de laeghte en de stad, dat van den westen ten zuyden woestynachtigh is: hier
vlughtense, en een duystere stofnevel wentelt sich vestewaert.
96. terwylse snellyck beneden afloopen maecken de Christenen van dese eene
gruwelycke slaghting. maer na datse nederstygende bystand genieten van den
ongeloovigen tiran; wil Guelfo tot soo grooten nadeel van den synen sich niet in t
gevaer stellen van soo eenen opgaenden padt. hy doet het volck stand houden, en de
koning [...] 60 de syne, geene kleene winst van den ongeluckigen stryd.
97. ondertusschen heeft de Soudaen dit gedaen, tgeen eene sterffelycke maght
vermagh te doen, meer kan hy nu niet: hy is enckel sweet en bloed, en een
bekommerlyck en dickwils hygen benaeut hem de borst, en schud syne lenden. de
vermoeyde arm quynt onder den schild. de rechterhand schermt met het swaert traegh
om en weerom; menighmael maer ten snyd niet, en [het] swaerd stomp geworden,
heeft hy t gebruyck van t swaerd verloren.
98. doen hy dat merckte, bleef hy staen op die wyse als een mensch die tusschen
beyden twyffelt, en overweeght by sich selven of hy behoort te sterven, en door soo
eene doorluchtige daed met syne handen eenen anderen de glori tontrucken [...] 61
ten lesten spreeckt hy: het noodlot heb doverhand, en dese myne vlught sy een
overwinningteecken syner overwinninge
99. de vyand sagh myne schouders, 62 en beloegh van nieus onse schendige vlught,
doch doen hy my van nieus hier gewapent sagh synen vrede steuren, en syn
nimmermeer bestendigh ryck. neen ick wyck niet; myne gramschap worde onsterflyck

59
60
61
62

[…]: Niet vertaald: ‘tenta le turbe’.
[…]: Niet vertaald: ‘riserra’.
[…]: De vijfde en zesde regel van de stanza zijn niet vertaald.
schouders: OVr: ‘vlught’.
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door deeuwige gedachtenis myner [...] 63 een gestrenger vyand verryse [...] 64 de geest
is bloot hoewel d’assche begraven sy.

63
64

[…]: Niet vertaald: ‘offese’.
[…]: Niet vertaald: ‘ognor’.
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Tiende gesang.
1. Soo spreeckende lieper een klepper neffens hem, de welck al dwalende naer hem
toe quam. hy vatte 1 den vryen breydel, en sprong er op, hoewel hy moede en mat
was. syne pluym is hem reede ontvallen, die schrickelyck stond, 2 en den helm
ongesiender en sonder eere gelaten heeft. het opperkleed is gebroken, en ten heeft
geen teecken van trotse koninglycke pracht meer.
2. gelyck een wolf aenkoomt, die vande geslote koy gejaeght is, die vlught en sich
verberght: die of hy wel de vratige en diepe kolcken syns dicken buycks vol gepropt
hebbe, soo steeckt hy noch wt syne tonge die dorstigh na bloed is, en sogh des
besmetten muyls; alsoo gevoelt dees in de bloedige slaghting noch geene satheyd
voor synen gierigen honger.
3. en wen hy gekomen is by de klinckende rotte, daer een regen om hem henen valt,
soo bewind hy endelyck sich in soo veele swaerden in soo vele speeren en in soo
veele gereedschappen des doods: en gekent wesende wandelt hy voort door desen
wegh die allereensaemst en aller woest is: en by sich selven overwegende, wat hy
behoorde te doen, soo hobbelt hy in een groot onweer van gedachten.
4. int eynde besluyt hy sich neer te slaen daer de maghtige vyand, 3 de koning van
Egypten, 4 vergadert, en syn geluck en wapenen met hem te vergeselschappen, en
noch eenen nieuwen stryt te beproeven. dit opgeset hebbende, 5 sammelt hy niet, en
neemt den rechten wegh die hem leyt, en geen leydsman van doen heeft na de sandige
oevers toe van t oude Gaza.
5. nochte hy rust niet, nocht treckt syn rusting wt om dat hy voelt de smarte syner
quetsuren toenemen, en dat syn lichaem kranck en lastigh is. maer hy neemt den
dagh gaer op dat hy niet heel overga. daer na als de duystere schaduwe der weereld
haer verscheyde gedaenten berooft, en de kleuren in t swart verwt, soo styght hy af,
en hy bewind syne quetsuuren, en schud na syn vermogen de vruchten van eenen
hoogen palmboom. 6
6. en daer van gebanckt hebbende, soo soeckt hy op de bloote aerde syne vermoeyde
leden te vlyen, en syn hoofd leggende op den harden schild, de beweging syner moede
gedachten te rusten, maer van oogenblick tot oogenblick gevoelt hy raeuwer de
smarte syner wonden, en syn gemoed word noch geknaeght en syn hart gescheurt 7
van inwendige beelden, spyt en verdriet.

1
2
3
4
5
6
7

vatte: Hs.: ‘vatten’.
die schrickelyck stond: Hs.: ‘die schrickelyck en stond’. Vgl. Oxf.: ‘die schrikkelijk stont.’
vyand: Cr: ‘leger’.
de maghtige vyand, de koning van Egypten,: Hs. heeft hier geen leestekens.
dit opgeset hebbende: OVm: ‘resolutie’, ‘opset’.
palmboom: OVm: ‘dadelboom’.
gescheurt: OVr: ‘geruckt’.
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7. ten lesten doen in het diepste der nacht alle dingen rondomher swegen, en hy van
vermoeytheyd overwonnen, syne moeyelycke en sware bekommeringen in
vergetelheyd dede slapen; 8 en syne aengevochte leden en druckige oogen in eene
korte en quynende ruste nederleyde; donderde hem terwyl hy noch sliep, dusdanige
harde stem aldus in d’ooren.
8. o Soliman Soliman schort uwe soo traege rust op tot een beter tyd: overmits het
vaderland, daerghe heerschte, noch slavinne is van wtheemsche volcken. slaeptghe
in dit land, ende en gedencktghe niet datter de gebeenten van den uwen noch
onbegraeven leggen? verwacht ghy luyelyck den nieuwen dagh daer soo groote
voetstappen syn van uwe schande?
9. de Soudaen wacker, beurde syn aensicht op, en sagh eenen man, die eene gedaente
hadde eener statige oude, 9 met eenen krommen stock, deed hy den voet des ouden
stand houden, en wende sich na de dwaelende voetstappen. en riep hem al toornigh
toe: wie sytghe? wat voor een moeyelyck spoock die den reysenden hunnen slaep
breeckt? en wat heb ick van u te verwachten wraeck of schande?

8
9

slapen: OVm: ‘sluymeren’.
statige oude: OVm: ‘hooge ouderdom’.
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10. ick ben een, antwoorde d’oude man, wien uw nieuw voornemen ten deele bekent
is: en indien ick tot u kome als een mensch die sich meer over u bekommert, als ghy
mogelyck denckt; nochte u vinnigh spreken is vergeefs soodanigh; overmits dat de
gramschap een wetsteen der deughd is. vergeefme, heer, dat myne rede, eene roede
en spore verstreckt voor uwe vaerdige dapperheyd.
11. nu om dat, indien [...], 10 ghy uwen wegh behoorde te nemen na den grooten
koning van Egypten; om datghe te vergeefs eene harde reyse sult [...] 11 dat, ofghe al
niet henen gaet, haest salder een versameling wesen, en het Sarazynsche heyr sal
wel haest optrecken; nochte daer en is geene plaetse, daer uwe deughd sich magh
openbaeren en toonen uwe vyanden.
12. maer indienghe my tot eenen leydsman neemt, 12 ick belove u in het klaerste van
den dagh veyligh te brengen binnen dese vesten die van de Latynsche wapenen
rondom benepen syn. hier sal u eere en vermaeck geworden met de wapenen en ghy
sulter ongemack en streng gevecht hebben. ghy sult het land beschermen tot dat de
vyand 13 van Egypten kome, om den stryd te vernieuwen.
13. terwyle hy aldus spreeckt, verwondert sich de fiere turck over oogen en stemme
des ouden mans; en syn aensicht en gemoed leggen nu af de trotsheyd en gramschap:
o vader, antwoord hy, ick ben alree vaerdigh en bereyt om u te volgen waerghe my
henen leyt: altyd heeftme die raed best gedocht, daer de meeste last en gevaer in
gelegen was.
14. d’oude prees syne rede: en overmits de nachtlucht de quetsuuren verswaerde,
droop hy er een sekere vochtigheyd in, en herstelde syne kracht en lymde bloed en
wonden. siende hier nu dat Apollo de roosen vergulde die van den dageraed geverwt
waren. tyd is t, sprack hy, om te vertrecken, om dat de son, die andren tot den arbeyd
opweckt, alree de wegen ontsluyt.
15. en hy sette sich met den fieren Niceener op eene karre, die hem niet wyd van
hier verbeyde; beyde de paerden hiel hy tegens met den breydel, en sloeghse by
beurten met eene meesterlycke hand. dese liepen soo, dat het bestoven veld, geen
spoor van wi[e]l of voeten na liet; ghy soudse sien roocken, en hygen in hunnen draf,
en het heele gebit wit van schuym
16. ghy soud seggen dat het een wonder waer; de lucht in eenen nevel gestremt
versamelde en verdickte sich rondom; alsoo dat hy ’er de groote karre mede besloot
en becingelde; maer de wolcke saghmen luttel; nochte de steen van een vestgeschut
voortgedreven, sou door dese beslotenheyd en dickte niet henen dringen. twee dingen
soud ghe wel wt dien krommen schoot kunnen sien, den nevel rondom, en bloemen
aen den helderen hemel.
10
11
12
13

[…]: Niet vertaald ‘io m’appongo’.
[…]: Niet vertaald: ‘tolto avrai, s’inanzi segui, io m’indovino’.
neemt,: Hs. heeft hier geen leesteken.
vyand: Cr: ‘leger’.
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17. de verbaesde ridder boogh syne winckbraeuwen en rimpelde ’t voorhoofd, en
verwonderde al staroogende sich over de wolcke, de karre, die elcken [...] 14 soo snel
doorging, dat hy scheen te vliegen. dander die [...] 15 brack dit stilswygen, en riep
hem toe [...] 16
18. o wieghe syt, die boven alle gewoonte, de natuur tot hooge en seldsaeme wercken
dwingt, en bespiedende de geheymenisse gaet waeren na uwen lust binnen de
beslotenste percken der menschelycke verstanden; indienghe met de wetenschap,
die u van boven ingegoten is de dingen die verre en diep gelegen syn genaeckt; ah
seghme, wat rust of bederf heeft de hemel beschoren de groote beroerte van Asien.

14
15
16

[…]: Niet vertaald: ‘intoppo’.
[…]: Niet vertaald: ‘di stupor...l’immobil viso’.
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
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19. maer seghme eerst uwen naem, en met wat kunst ghy gewoon syt soo ongewoone
saecken te verrichten: dat indien de verwondering niet eer van my scheyd, hoe kan
het wesen dat ick d’andre woorden begrype? d’oude grenickte en seyde: in d’eene
saeck sal t me licht vallen uwen wil te voldoen; ick heet Ismeen, en de Syriers noemen
me toovenaer, die begeerigh ben na onbekende kunsten.
20. maer het toekomende te openbaeren en t verborgen noodlot 17 der eeuwige
kronycken op te slaen; is een al te vermetele begeerte, en al te hoog eene bede: ons
sterfelycken menschen syn soo groote saecken niet toegestaen. elck hier beneden
ontvout syn krachten en verstand om ongelucken en rampen te verwinnen: soo dat
het menigmael gebeurt dat de wyse en starcke het lot van syn eygen geluck smeed.
21. rust ghy tegens vier en wapenen dese onverwonnen rechterhand toe, die een luttel
sal doen waggelen tgeweld van de Fransche heerschappye; niet datghe sult
beschermen, niet datghe sult bewaren de stad die van het fellen volck bevochten
word. dar, ly, betrou, 18 ick hoop het beste. maer ick sal u seggen, om u te geval [te]
wesen, 19 dit, tgeen ick als door eene duystere wolcke sie.
22. ick sie, of my dunckt dat ick sie, eer de groote eeuwige dwaelstar veele eeuwen
omwentelt, eenen man, die Asien met doorluchtige daeden sal vercieren, en gebieden
over het vruchtbare Egypten. ick verswygh de waerdye des vreeds en de fraeye
kunsten duysend deughde[n], die ick alle niet wel kan onderscheyden. dit alleen is
u genoegh, dat de maght der Christenen niet heel van hem sal 20 kunnen gevelt worden.
23. maer int ende sal syne onrechtvaerdige heerschappye tot den grond toe verdelght,
en het aengevochten overschot, binnen een eng perck gedreven, en alleen van de zee
beschermt worden. dit sal door uw bloed geschieden. ende hiermede sweegh d’oude
tovenaer. en d’ander begon te roepen: o geluckigh is hy die tot soo groote eere
verkoren is; en [hy] benyde hem ten deele, en verblyde sich ten deele hierom.
24. hy voeghder noch by: de Fortuyn bewege sich dan wel of qualyck gelyck daer
boven haer voorgeschreven is: over my heeftse geen gebodt, en sy sal my nimmermeer
anders als onverwonnen sien; eer salse maen en starren van haeren loop afkeeren,
eerse my eenen voet van de rechte baen sal doen wycken. en soo sprekende ontstack
hy al heel van eene blaeckende stoutigheyd.
25. aldus koutende tot datse quamen daerse van na by de tenten sagen rysen; wat
was het een wreed en hard schouspel te sien in hoe veele gedaenten de dood daer
verscheen? soo dat het syne oogen droesigh en duyster maeckte en de Soudaen
bespreyde syn aensicht met smarte. ah met wat een versmaedheyd sagh hy syne
waerdige gevreesde vaendels alree ter neder leggen.

17
18
19
20

noodlot: Hs.: ‘noodloot’.
dar, ly, betrou,: Hs. heeft alleen een komma na ‘betrou’.
om u te geval [te] wesen: Vgl. Oxf.: ‘om u te geval te wezen.’
sal: Hs.: ‘sullen’. Vgl. Oxf.: ‘zal konnen gevelt worden’.
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26. en de Vrancken vrolyck loopen en menighmael treden op de borsten en hoofden
syner liefste vrienden, en met een trotse moed de wapens en dongeluckige kleederen
der begravenen plonderen. veelen in eene lange rye vergadert duyterste diensten
eeren der beminde lichaemen; andre het vier bestellen, en het vermengde gepeupel
van Arabiers en turcken sietmen in een vier branden.
27. hy suchte wt het diepste van syne borst, en trock van leer, en wilde van de karre
springen en loopen; maer doude beleser trock hem al roepende tot sich, en breydelde
de dwase oploopentheyd. en maeckte dat hy van nieus opsteegh, en nam synen wegh
na den oppersten heuvel toe. soo raecktense altemet voort, tot datse de legerplaets
der Vrancken achter sich lieten.
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28. doen van de karre gestegen wesende, verdween dese, en sy namen te samen
heymelyck eenen pad in de gewoone wolcke ter slincker syde in een dal nedergaende,
tot datse quamen, daer de hooge bergh Sion syne schouders in t westen draeyde. daer
hiel de tovenaer stil, en daerna als verwondert genaeckte hy de bevochten syde.
29. een holle spelonck opende sich in de harde rotse, van langen tyd te voren
gemaeckt; maer door ongewoonte was de trap verborgen onder hagen en kruyd daer
sich die verschool. de tovenaer ging door den toegang, en vlyde sich krom en laegh
te gaen door den engen pad; en d’eene hand ging voor en socht den doorgang: d’andre
bood hy den vorst om hem te leyden.
30. doen seyde de Soudaen wat heymelycken wegh is dit, waer langs ick henen moet?
ick soume misschien eenen andren banen met mynen degen, indien ghy het my toeliet.
o besmette siel, antwoorde hy, laet het u niet verdrieten met den voet te betreden den
duysteren padt, dien de groote Herodes eertyds pleegh te betreden; dees wiens
wapenen soo befaemt syn.
31. de koning, daer ick van spreecke, hoolde dese speloncke, doen hy syne
onderdaenen wilde toomen; en door desen wegh kon hy van desen toren (die hy
Antonia hiet na synen lieven vriend) onsichtbaer binnen den drempel van den grooten
ouden tempel [...], 21 en heymelyck van daer wt de stad komen, en stillekens volck
wt en in brengen.
32. maer onder de levende menschen is my nu dees eensaeme en duystre wegh alleen
bekent: door desen sullenwe gaen ter stede, daer de koning die voor het dreygen der
fortuyn meer vreest als t behoort, de wyste en maghtighste te rade vergadert. ghy
koomt wel te tyde: hoor en swygh, en spreeck daer na stoutelyck op uw tyd.
33. soo sprack hy, en doen nam de ridder met syn groot lichaem de lage speloncke
in, en volghde, door den pad waerin het altyd meer doncker word, den genen die
hem den wegh wees. eerst gingenser gebogen in, maer hoe dese grotte dieper ging
hoese wyder werd. soo datse met voordeel konden afstygen, en terstond warense in
t midden van dit doncker hol.
34. Ismeno versachte doen wat synen gang, en weet niet ofse gaen langs een
ongewoone ladder, waerop de twyffelachtige en onheldere lucht van een hooge splete
afsteegh. endelyck komense in een onderaerdsch klooster, en sy sprongen daer in
eene klare en edele saele. hier sat de droeve koning onder syn droevigh volck met
synen scepter, en sluyerkroon opt hoofd.
35. de fiere Turck niet gesien wesende in syne holle wolcke, sagh en keeck rondom.
en hoorde ondertusschen den koning die aldus van synen heerlycken setel aenhief:
22
o myn getrouwe, seker de verlede dagh was schadelyck genoegh voor myn ryck,
en de hooge hoope ons on[t]wyckende komt de bystand van Egypten alleen naer ons
toe.
21
22

[…]: Niet vertaald: ‘a tutti il piè raccòrre’.
aenhief: Hs.: ‘aenhieff’.
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36. maer ghy siet wel hoe verre de hoop is van soo naeckenden gevaer. daerom heb
ick u alle hier te saemen vergadert, op dat een yegelyck synen raed geve. hier swe[e]gh
hy; en als in een bosschagi-lucht die ruyscht, klonck rondom een soet gemompel:
maer Argante met syn dartel en vrolyck aensicht oprysende, dede het gemor bedaeren.
37. o groothartige koning, antwoorde de ongetemde en forsse ridder, waerom
bemoeytghe ons, en begeert een saeck die niemand verborgen is, die onse
bestemminge niet van doen heeft? als of [...] 23 de hoop in ons alleen gelegen waere
[...] 24

23
24

[…]: Niet vertaald: ‘Pur dirò’.
[…]: De laatste drie regels van de stanza zijn niet vertaald.
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38. nochte ick en spreecke nu soo niet, om dat ick wantrouwe van de sekere hoope
van Egypten, wat twyffeltghe of de beloften van mynen koning waerachtigh sullen
wesen, niet [...] 25 maer ick segge het 26 alleen, om dat ick in sommigen van den onsen
eenen onvertsaeghden geest wensche te speuren: die gelyckmoedigh in allerleye
voorvallen getroost is de overwinning te verwachten, en de dood te versmaden.
39. soo veel sprack de moedighe Argante alleen, als een man die sprack van eene
ongetwyffelde saecke. daer na rees Orcaen met een achtbaer aensicht op, een [man]
27
vermaert om synen hoogen adel; ende [...] 28 maer nu gepaert met eene jonge bruyd,
en voortaen vrolyck met syne kinders was in den oorloogh verslapt, door de
hartstoghten van vader en van man.
40. myn heer, sprack dees, ick en beschuldigh nu niet den yver van grootspreken,
dewyl die spruyt wt stoutigheyd, die binnen het perck des harten niet kan nochte
magh besloten blyven. daerom soo de goede Circas wt gewoonte al te heet in
waerheyd te spreecken pleegh te wesen; word hem dit toegestaen, die daer nae in t
werck den selven yver niet min blycken laet.
41. maer indien het u betaemt, wien tbeloop der saecken en tyden soo voorsichtig[h]
29
hebben gemaeckt, met raed te breydelen den genen, die hier soo heet over henen
loopt: weegh eerst tegenwoordigh de hope van t nabuurige gevaer op tegens d
ongereede hulpe, en uwe nieuwe beschanssing en doude vest tegens den storm en
wapenen des vyands.
42. wy, indientme vry staet myn gevoelen te wten, sullen in een stad wesen die van
gelegenheyd en bolwercken starck is; maer aen dandre syde bereydmen geweldige
toerusting en groote stormgevaerten: ick weet niet watter van wesen sal: ick hope en
vreese over het onseker oordeel des oorlooghs; en ick vrees soowe nauwer belegert
worden, dat ons ten lesten spyse sal ontbreecken.
43. om dat dese beesten en dit gewas, het welck ghy gisteren binnen de vesten kreeght,
terwyl het leger besigh was met den degen te verwen, een groot geluck was: luttel
spyse voor grooten honger, kan qualyck een groote stad voeden, soo het belegh
aenhoud; en tis noodigh dat de spyse oock duure tot dat het leger van Egypten kome
op den gesetten tyd.
44. maer wat sal t wesen soo hy langer wacht? nu ick sta toe dat uwe hoope voorga
en syne beloften; ick en sie ick en sie daerom de verwinning niet. myn heer verlos
de bestrede vesten. o koning wy sullen vechten met desen Godefried en met desen
vorsten, en met dit selve volck die soo menighmael Arabiers Turcquen Sorrianen en
Persianen hebben verstroyt en verjaeght.
25
26
27
28
29

[…]: Niet vertaald: ‘lece e non è dritto’.
maer ick segge het: Hs.: ‘maer ick het segge het’.
[man]: Vgl. It. ‘uom’; Oxf.: ‘een man’. Of gebruikt V. ‘een’ in de betekenis van ‘iemand’?
Vgl. X, 10: ‘ick ben een’.
[…]: Niet vertaald: ‘già ne l’arme d’alcun pregio inante’.
voorsichtig[h]: Helemaal aan het eind van de regel; er was geen plaats meer voor de h.
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45. en ghy o moedige Argante weet wat het voor lieden syn; dienge soo dickwils het
veld ruymde, en u betrouwende op uwe vlugge voeten soo dickwils den rugge
toekeerde, en Clorinde weet met u en ick met dese, dat het niet en betaemt dat deen
tegens dander stoft: nochte ick en beschuldighe nu niemand [...] 30
46. en ick sou wel mogen seggen, 31 hoewel dees overdwars metter dood dreyght en
sich onwaerdigh maeckt om de waerheyd te hooren; ick sie aen sekere teeckens 32
de vyandlycke maght van een ononvlughtbaer noodlot aenvoeren; nocht nimmermeer
vermagh eenigh volck of de starcke veste hen alsoo beletten, datse int ende niet
regeeren: dit doetme, des is de hemel myn getuyghe, de liefde en yver van myn heer
en vaderland spreecken.

30
31
32

[…]: Niet vertaald: ‘ché vi fu mostro...il valor nostro.’
seggen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
ick sie aen sekere teeckens: Hs.: ‘ick sie aen sekere teeckens ick sie’. Vgl. Oxf.: ‘ik zie aan
zekere tekens’.
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47. of de wyse koning van Tripoli, die menighmael vrede en met eenen het ryck van
den Vrancken verworf [...] 33 maer de hardneckige Soudaen leyd nu of dood of is aen
syne voeten met slaefsche ketens geboeyt; of spaert sich, vlughtigh en tsaeghachtigh
in ballingschap, tegens het wterste jammer [...] 34
48. soo sprack dees, en keerde sich met eenen twyffelachtigen en krommen swaey
van spreken, [want] 35 om pays te versoecken, en sich eens anders leenman te maecken,
dorst hy nu niet klaer wt raden. maer de vergramde Soudaen kon 36 syne woorden nu
niet langer heymelyck verdraegen, 37 wanneer de tovenaer tegens hem sprack: geef
ghy, heere, hem nu oorlof, dat hy aldus spreeckt?
49. ick die my hier verberge tegens myne waerdigheyd, antwoorde hy, brande by
my selven van spyt en gramschap. dit sprack hy volmondigh wt, en terstond scheurde
het decksel der wolcke die rondom gespannen was, en sy suyverde sich in d open
lucht, en hy stond in den lichten dagh, en blonck midden onder hen met een fier
aengesicht, en sprack onversiens hun toe
50. ick, van wien ghylieden spreeckt, sta hier nu tegenwoordigh, de niet vlughtende
nochte tsaeghaftigen Soudaen: en biede met dese hand een proef te doen tegens desen
bloodaerd en logenaer. ick die breede beecken bloeds gestort hebbe, die het vlacke
met bergen van neerslagh hebbe opgestapelt; besloten in het leger der vyanden, en
in t ende van alle geselschap versteken synde, soude ick vlieden?
51. maer indien er meer als dees of andere hem gelyck, vaderland en geloof
verradende, beweeght syn 38 om een schandelyck en snood verdragh te maecken, soo
sy het, o goede koning, geoorlooft dat ick hem doode. schapen en wolven sullen in
eene koy gesloten wesen, en duyven en slangen in een nest, eer eenigh land ons met
den Vranck in eenen onverschillenden wille versamele.
52. hef uw swaerd op, met schitterde syn felle rechtehand dreygender wyse. op dese
rede en op dit schrickelyck gesicht bleef elck stom en stil; daerna met een min beroert
en fel opsicht stelde hy sich beleefdelyck voor den koning. o groote heer, seyde hy,
hoop dat ick u geen kleene bystand bestelle. Soliman is nu by [u]. 39
53. Aladin antwoorde, om dat hy alree tegens over stond: o myn waerde vriendt, hoe
blyde ben ick, dat ick u nu sie: nu gevoel ick het verlies niet van myne bende die
gebleven is: ick vreesde quaeds genoegh. ghy kunt in korten tyd uwen gevallen setel
vast setten en weder oprechten, indien het de hemel niet behindert; soo gesproken
hebbende, omhelsde hy hem. 40
33
34
35
36
37
38
39
40

[…]: Niet vertaald: ‘seppe’.
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
[want]: Vgl. Oxf.: ‘want om vreede te verzoeken’.
de vergramde Soudaen kon: Hs.: ‘de vergramde Soudaen, konnen’.
verdragen,: Hs. heeft hier een punt.
beweeght syn: Cr: ‘een woord’.
Soliman is nu by [u]: Vgl. Oxf.: ‘Soliman is nu bij u.’
omhelsde hy hem: Hs.: ‘viel [-hy hem] omhelsde hy hem’. V. vergat ‘viel’ door te halen.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

54. hem omhelst hebbend, soo sette de koning den grooten Niceen in synen stoel, en
hy sette sich daer na in den edelen setel ter slincker hand, en Ismeen ging neffens
hem sitten. en terwyl hy met hem sprack, en vraeghde na hunne komste, en hy ten
vollen antwoorde, quam de doorluchtige vrouwe eerst Soliman groeten: doen volghden
alle d’andren.
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55. onder andren volghde Ormusse, wien de schare van dese Arabiers medenam om
haer aen te voeren: en terwyl de stryd op t heetste was door ongewoone wegen sich
alsoo van den vyand had afgekeert; die geholpen door de stilligheyd en duystere
lucht haer endelyck behouden inde stad hadde versamelt: en met vee en geroofde
kudden het hongerige volck bystandt dede.
56. de fiere Circas sweegh alleen met een dwars en vergramt aengesicht; in voegen
als de leeu, wen hy d oogen om draeyende en syne voeten niet bewegende sich
nederleyt. maer Orcaen en dar syn aengesicht niet tegens den fieren Soudaen opbeuren,
en hiel het peynsende en nedergeslagen. alsoo stonden hier de Palestynsche tiran en
de koning van turckyen en de ridders te rade.
57. maer de godvruchtige Godefroy hadde de overwinning en de overwonnenen
nagevolght en de wegen vry gemaeckt, en middelertyd dwterste eere van de heylige
en godsalige wtvaert synen verslagenen ridderen voldaen; en bestemde den andren
[de] uure 41 om den tweeden dagh ten storm gereet te wesen; en dreyghde de beslote
onchristenen met een geweldiger en vervaerlycker manier van oorlogen.
58. en om dat hy het vaendel hadde gekent, dat hem tegens het ongeloovige volck
holp, van syne allerliefste dienaers [te wesen] en dit [te] wesen, 42 t welck alree de
belaegende leydsvrou volghde: en Tancreed die met hun in het slot der bedrieghelycke
Armida gevangen bleef; soo riep hy se alleen in de tegenwoordigheyd des kluysenaers
en eenigen der allerwysten by sich.
59. en sprack tegens hen: ick bidde u, dat yemand verhaele de twyffelachtige reyse
van uwe korte dwaelinge, en hoeghe daerna u soo bereyd vond in soo groot eenen
nood soo grooten bystand te doen. al beschaemt sloeghense hunne oogen neder, om
dat het een harde neep was voor hunne korte feyl: de waerde soon van den Britschen
koning, het hoofd opheffende, steurde de stilte en sprack.
60. wy een yegelyck van den onsen, die by lot niet wt de busse getrocken werden
scheydden heymelyck wt ons selven; navolgende, ick loochen het niet, het
bedrieghelyck geleyde van minne en een schoon bedrieghelyck aengesicht: sy sleepte
ons, die onderlinge twistigh, en elck tegens den anderen nayvrigh waren, door
ongewoone en slimme wegen. nu voedden woordekens nu lonckjes, ah ick kense nu
te spade, de minne en onse steurnissen.
61. in t ende quamenwe ter stede, daer nu 43 vlamme met wtgespreyde droppen van
den hemel viel [...] 44 tland wasser vruchtbaer en de landouwe voedsaem; de wateren
synder nu heet en swavelachtigh, en het leck dor, en soo seer als het draeyt en wentelt
isser de lucht gedrongen en de stanck rieckt beswaerlyck.
41
42
43
44

[de] uure: Vgl. Oxf.: ‘en bestemde aan anderen het uur’. Bij V. is ‘uur(e)’ vrouwelijk.
van syne allerliefste dienaers [te wesen] en dit [te]wesen,: Hs. ‘en dit [-te] wesen’. Vgl. Oxf.:
‘van zijn alderliefste te zijn, en dat geene te zijn, dat…’
nu: Cr: ‘eertijds’.
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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62. dit is de poel, waerin nimmermeer yet swaers geworpen word, dat in t eynde 45
beneden komt: maer de mensch en hard yser en steen swemter op gelyck luchtige
abeelen en olmen: hier in leyt een slot, en een naeuwe en korte brugge laeter de
vreemdelingen over gaen. hier ontfingse ons, en ick en weet niet met wat treken. van
binnen is het cierlyck, alsins lieflyck.
63. soet isser de lucht, de hemel helder, boomen en beemden synder vrolyck de
wateren suyver en soet. daer tusschen de genoeghelycke myrten eene bron springt
en een beecksken vliet: de geruste slaep [...] 46 in den schoot door het kruyd, met een
sacht geruysch van bladen. vogelkens tjilpender. goud en marmor swygh ick, die
wonderlyck syn door kunst en arbeyd.

45
46

in t eynde: Cr: ‘tot’.
[…]: Niet vertaald: ‘piovono’.
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64. de schaduwe, daerse dickst, en naest by het geruys des klaeren waters is, deede
een verheven tafel, met gesnede vaten, en ryck van wtgelese en kostelycke spyse,
bereyden, van tgene een yegelycke tyd medebragt: tgeen de landou schonck, of de
zee bestelde; tgeen de kunst toestelde: en honderd schoone opgetoyde joffers dienden
ter maeltyd.
65. sy, met eenen liefelycken lach en soete taele, mengde andren sterflycke en snoode
spyse: nu terwyl elck, ter tafel geseten, een lange vergetelheyd, met eene langduurigen
brand, indronck; rees op en sprack: nu keer ick hier weder; en sy keerde daerna weder
met een gesicht dat niet soo godvruchtigh en gerust was. sy schudde een kleen
roedeken met hare hand; d’andre hiel een boeck, en sy las met lage stemme:
66. de toveresse las, en ick gevoelde verandering van gedachten en wille, verandering
van leven, en woonplaets. sy gafme, o vreemde kracht, nieuwe gedachten in: ick
sprong int water, en doop en dompel ’er my selven in. ick weet niet hoe de beenen
vergaderden; hoe d’een en d’ander arm op den rugge raeckten. ick word korter, en
rancker, en over myn vel wiesch eene schubbige huyd, en van mensch verander ick
in eenen visch.
67. op die wyse verwisselde elck van den onsen mede, en glibberde met my in dit
quicksilver. nu herdenck ick hoe ’k doen gestelt was, als van eenen dwaesen, ydelen,
en beroerlycken droom opgeweckt. maer onder het verwonderen en de vreese,
behaeghde het haer ons wederom in de eerste gedaente te herstellen. wy waren stom,
wanneerse beroert van aengesicht op dese wyse sprack ende [...] 47
68. siet eens, sprackse, u is kennelyck hoe ick maght en volkomen heerschappye
over u hebbe. buyght u onder mynen wille. andersins sultghe rampsaligh in eene
eeuwige gevangenis den helderen hemel derven; andersins sultghe vogelkens worden;
andersins wortelen en spruyten in den boesem der aerde worden; of in steenen
verharden; of tot sachte bronnen smelten; of uw voorhoofdt met borstels bekleeden.
69. wel kuntghe myne strenge gramschap ontvlieden, wen t u gevalt myn behagen
te volgen. word heydenen, en schermt met den degen tegens den godloosen Bouljon.
alle te saemen weygerdense, en ysden van het snoode verbond: alleen bekoutese
Rembald. ons, dien geene verdediginge holp, kluwendese binnen een spelonck [...]
48
daer niet en is als [...] 49
70. doen quam Tankreed by geval in het slot, daer hy noch gevangen was; maer de
valsche toveres hiel hem hier eenen korten tyd gevangen en heb ick recht verstaen,
een gesant van den heer van Damasko verkreech van dese godloose vrou hem met
sich [te] nemen, om hem ongeketent en ongewapent onder honderd gewapenden te
brengen tot een geschenk by den koning van Egypten.

47
48
49

[…]: Niet vertaald: ‘ne contrista’.
[…]: Niet vertaald: ‘di lacci’.
[…]: Niet vertaald: ‘luca’.
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71. aldus gingenwe henen, en gelyck het de hooge voorsienigheyd des hemels
ordonneerde en bestelde; de goede Reynout, die syne eere altyd met nieuwe en
heerlycke daden dede steygeren, ontmoete ons, en besprong de ridders die ons
bewaerden, en dede syne gewoonelycke proeve. hy doodese en overwonse, en dede
ons aentrecken dese wapenen die eerst d’onse waren.
72. ick sagh hem, en dese sagen hem, en hy reyckte ons syne rechterhand toe, en wy
hoorden syne stemme. de roep is valsch, die hier klinckt, en soo doodelycken tyding
brengt; syn leven is behouden, en t is heden de darde dagh, dat hy met tgeleyde van
eenen pelgrim van ons scheyde. om naer Antiochien te gaen, eerst afleggende syne
wapenen die bloedigh en doorhackelt waeren.
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73. aldus sprack hy; en middelertyd draeyde de kluysenaer syne oogen beyde ten
hemel: hy behiel niet een verwe nochte eenderley aensicht; o hoe heyligh en
eerwaerdigh blonck hy doen; swanger van god, verruckt door yver; hy geleyde tgesang
der Engelsche geesten. het toekomende 50 ontvoude sich voor hem, en hy erinnerde
sich de rye der jaeren en eeuwen.
74. en synen mond openende met meer geluyds, ontsloot hy andren tgeen daerna
gesien soude worden. alle gekeert na syn aensicht luysterdense na den klanck van
syne ongewoone stemme. Reynout leeft, seyde hy, en d’andre dingen syn treken en
bedriegeryen van vrouwelyck 51 bedrogh. hy leeft en [...] 52
75. voorspellingen en kinderachtige beuselingen syn dese dingen waerom Asien hem
nu kent en noemt. sie ick sie klaerlyck de jaeren verloopen waerin hy sich sal setten
tegens den godloosen keyser en hem temmen, en d’adelaer bedeckt met syne silvere
vleugelen de kercke en Rome, die hy wt de klaeuwen des diers ontruckte, en
eelaerdighe kinders sullen wt hem geboren worden.
76. en wie sal deser kinds kinders sien, hier sullense doorluchtige en gedenckwaerdige
spigels verstrecken, en sy sullen de myters en heylige kercken bevryden voor
d’onrechtvaerdige keysers en wederspannigen: de trotsen onderdrucken, de weerloose
verheffen: onnooselen verdedigen en godloose straffen sullen hunne kunsten wesen;
aldus salmen sien dat d’adelaer van Este boven de sonne vlieght.
77. en ’t is wel billyck, dat indienmen de waerheyd in het licht siet: dat daer de
dienaers van sint Peter de sterffelycke blixems voor Christus vechten, dat hy daer
altyd syne onverwonne en triomfeerende wiecken ontvouwe; om dat de hemel door
een hooge geboortgewoonte en goddelycke wetten hem dit gegeven heeft: waerom
het daer boven bestemt is, dat hy tot desen waerdigen aenslagh daer boven kome,
waer van hy geroepen is.
78. met desen woorden verjoegh de wyse Peter alle vreese daerse om Reynout mede
bevangen waren. den godvruchtigen Buljon alleen gedompelt in diepe gedachten,
paste het dat hy in het gemeene handgeklap sweegh. ondertusschen rees de nacht,
en spreyde den swarten sluyer op het aensicht der aerde. d’andren gingen henen, en
leyden sich te ruste. maer syne gedachten kunnen in hem niet slaepen.

Elfde gesang.
1. Maer de hoofdman des Christen volcks, hebbende alle syne gedachten gekeert om
te stormen, maeckte het stormtuygh reede, wanneer d'eensaeme Peter tot hem quam,
hem ter syden leyde, en sprack eerwaerdigh en statigh hem aldus toe: o hoofdman,
ghy voert sterflyke wapens, maer ghy vangt daer van niet aen daerghe behoort.
50
51
52

het toekomende: Hs.: ‘hy [-ontvoude] toekomende’. V. vergat ‘hy’ te veranderen in ‘het’.
Vgl. Oxf.: ‘hij ontvoude het toekomende’.
vrouwelyck: Hs.: ‘vrouwelycke’. Vgl. Oxf.: ‘van vrouwelijk bedrog’.
[…]: Niet vertaald: ‘la vita giovanetta acerba a più mature glorie il Ciel riserba.’
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2. begin van godt: roep eerst met gemeene en afgescheyde gebeden de kryghsmaght
der Engelen en heyligen aen, dat sy diet vermagh d'overwinning verwerve, dat de
geestelyckheyd voorga met heylige gewaden, gesangen en demoedige toonen in een
godvruchtighe overeenstemming: dat het volck u vergeselschappe en van u, die
treffelycke en vermaerde oversten syt, godvruchtigheyd leere.
3. soo sprack de gestrenge Romito, en de goede Godefroy bestemde syne wyse rede;
o diena[e]r, sprack hy, die van Jesus begunstight syt, het lustme uwen raed te volgen;
nu terwyl ick d'oversten noodighe om by my te komen: vind 1 ghy de harders des
volcks Willem en Adamaro, en de sorge van de heylige en godsalige kerckstaci sy
u bevolen.

1

vind: OVr: ‘soeck’.
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4. d'oude man met twee hooge priesters vergaderde den volgenden uchtend d'andre
minre broeders, daerse in een dal tusschen de heylige bladen plegen den goddelycken
dienst te vieren; daer togen dandre witte kleedren aen; de twee harders togen goude
rocken aen; die, in twee gedeelt boven het witte linnen, op de borst gegespt werden,
en sy kroonden hun hayr.
5. Peter alleen ging voor wt, en spreyde in den wind het teecken dat in den Paradyse
geeert word; en de rey gedeelt in twee lange ryen volghde met langsaemen en statigen
tred. by beurten maecktense eene dubbele tsamenstemming met ootmoedigen gesange,
en statigh wesen; en de vorsten Willem en Adamaro de schaeren besluytende gingen
gepaert
6. daerna quam Buljon, doch gelyck 's veldheeren gebruyck is, had hy niemand aen
syne syde. de vorsten volghden twee en twee, en niet overhoop; het heyr volghde
gewapent om hun te beschermen. soo voortgaende, ging het volck vereenight buyten
de beschanssinge. nochte men hoorde geene trompet, of ander fors geklanck; maer
alleen eene stemme van godvruchtigheyd en ootmoed.
7. u, o vader, u, o soon den vader gelyck, en u, die van beyde vereenighde bemind
wesende wtaessemt, en u, o maeghd die moeder syt van godt en mensch, roepen wy
aen weest hunne begeerten gunstigh. en ghy, o maghten, die het blinckende heyr des
hemels in eenen drievouwige swaey 2 aenvoert. en u o heyligh die het goddelycke
voorhoofd met eene suyvere menscheyd in de bron gewasschen hebt:
8. u roepen wy aen, die een steen syt, en vaste grondvest syt vant huys dat god gesticht
heeft; waervan nu uw nieuwe nasaet, uwer genade en vergiffenis waerdigh de poorte
opent. en ghy andre gesanten des hemelrycks, die de wreeckende dood hebt verbreyd,
en dese, die om de waerheyd te bevestigen, gevolght syn de getuygenissen van bloet
en martelerye.
9. oock dese, wier penne en tael den verloren wegh des hemels heeft versegelt; 3 en
de getrouwe en Christwaerdige Jongkvrou, die het goed van t beste leven verkoos:
en de maeghden in eene kuysche celle gesloten, die door hemelsche bruyloften aen
god verlooft syn: en dese andre die groothartigh int lyden koningen en volcken
versmaed hebben.
10. het opgetogen volck aldus singende breyde en streckte sich wt met breeden swaey,
en stierde synen langsaemen tred naer den bergh: bergh die na syne vrucht olyfbergh
heet: bergh door heyligen honger 4 alle de wereld bekent, die int oosten naer de vesten
ryst [...] 5
11. derwaert rechte sich het singende leger, en lage en diepe dalen kloncken 'er af,
en de hooge heuvels, en hunne speloncken; en de galm antwoorde wel van duysend
2
3
4
5

swaey: OVr: ‘dans’.
versegelt: Cr: ‘geleert’.
honger: Cr: ‘faam’.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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syden: en het scheen als of een boschrey sich in dese holen en in dese bladers
verschool: soo hel hoordemense telckens herhalen, nu den grooten naem van Christus,
nu van Maria.
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12. ondertusschen stonden de heydenen al swygende en verwondert op de vesten om
te kycken dese trage ommegangen, en het demoedigh gesang, en d'ongewoone staci,
en wtheemsche seden. na dat de nieuwigheyd van theylige schouspel over was; hieven
d'ellendige onchristenen een gekryt aen, en beken en groote dalen en bergen loeyden
van schaemte en beestelyckheyd.
13. maer daerom en sweegh de soete suyvere melodye van t Christen volck niet,
nochte het keerde sich niet aen dit roepen, of bekreunde het sich [...] 6
14. daerna stichtense op den top des heuvels eenen autaer, die een tafel verstreckt
voor t hooge avondmael des priesters: en op beyde syden saghmen hooge blaeckende
lampen van blinckende goude ontsteken. daer toogh Willem andre goude waerde
kleedren aen, en peynsde eerst swygende: daerna verspreyde hy syne stem met hellen
geluyde beschuldighde sich selven, en bedanckte god en bad.
15. de treffelycksten 7 hoorden rondom ootmoedigh toe; het gesicht hebbense verder
geslagen. maer na dat hy de hooge geheymenissen der suyvere offerhande verricht
had: gaet henen seyde hy, en de priesterlycke hand beurende op het hoofd des
krygsvolcks, segendese. doen keerde de godvruchtige schare wederom door den eerst
betreden wegh.
16. in het dal gekomen, en d'orden gebroken wesende, keerde Godefroy weder in
syn huys, en de gaende en bestuwende troep vergeselschapte hem tot aen den drempel
syner tente. daer gaf hy d'anderen oorlof met een vrolyck aensicht. maer de
Godvruchtige Buljon hiel de vorsten by sich: en vergaderdese aen syne tafel, en wilde
dat d'oude graef van Tolose recht over hem sat.
17. na dat de natuurlycke lust tot spyse, en de moeyelycke dorst in hun verdreven
was: soo sprack de groote vorst tot de 8 vorsten: weest tegens den nieuwen dageraed
alle ten storm bereyd: dat sal een dagh van krygh en sweet syn: dees een dagh van
toerusting en van ruste. een yegelyck ga dan te ruste, en daer na bereyde hy sich
selven en syne soldaten.
18. de selve namen verlof, en hier bliesen de herauten met de forsse trompette wt,
dat een yegelyck krygsman met het nieuwe licht in t harnas vaerdigh en toegerust
most wesen. aldus leyde een deel desen dagh op vermaeck toe, een deel op den arbeyd
en overlegh; tot dat de stille nacht door d aengenaeme rust nieu bestand met den
arbeyd sloot.
19. d'uchtend was noch twyffelachtigh en een deel van den dagh onryp in het Ooste;
nochte het scharp ploeghyser kloofde noch d'ackers niet: nochte de harders keerden
noch niet naer de beemden: elck vogelken stond veyligh tusschen de tacken; en men
hoorde in de bosschen hooren nochte gebaf; wanneer d'uchtendtrompet begon wapen
wapen te blasen, en de hemel galmde 'r af.
6
7
8

[…]: De laatste vijf regels van de stanza zijn niet vertaald.
treffelycksten: Cr: ‘eersten’.
de: Hs.: ‘te’.
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20. het algemeene geschrey van honderd schaeren antwoorde terstond hier op: wapen
mannen wapen; de starcke Godefroij rees op, en nam nu niet syne gewoonlycke
groote rusting 9 of [...] 10 hy trock eene andere aen, en een voetknecht gelyck, was hy
vaerdigh en luchtigh in de wapenen: en hy hadde alree het lichte gewicht
aengeschoten, wen de goede Raimond hem overquam.

9
10

syne gewoonlycke groote rusting: Hs.: ‘synen gewoonlycke[-n] groote[-n][-kolder] rusting’.V.
verving ‘kolder’ door ‘rusting’, waarbij hij vergat de n van ‘synen’ door te halen.
[…]: Niet vertaald: ‘le schiniere’.
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21. dees siende den grooten veldheer aldus gewapent, was met syne gedachten
onledigh: waer is, sprack hy, de groote en dicke pantser? waer is, myn heer, het andre
staele wapentuygh? waerom sytghe ten deele ongewapent? nu prys ick niet datghe
soo armelyck voorsien gaet. nu merck ick wel in u wt soodanige teeckens, datghe
van eere genegen syt tot een demoedige staet.
22. wat staetghe na den slechten muurklimmers prys? andren sullense beklimmen:
stel doch een min waerde en nutte siele, die aent gevaer gehouden sy, in den stryd.
aenvaerd ghy, heere, den gewoonen last, 11 en verschoon u selven tot onsen nut: dat,
by god, uw' siel, die 's legers siel en leven is, wel sorghvuldigh bewaert werde.
23. hier sweegh hy; en hy antwoorde: u is nu bekend, doen de groote Urbaen my te
Klaerenbergh dit swaerd op syde gorde, en d'almaghtige hand my ridder wyde, dat
ick heymelyck gode met eene gebed-belofde swoer, niet alleen een hopmans ampt
te bedienen, maer te gebruycken, wen het te doen waer, kracht en wapenen als een
slecht soldaet.
24. daerom, na dat ick 12 al myn volck heb gaende gemaeckt en geset om sich tegens
den vyand te quyten; en alle ampten bedient heb, daer een veldoverste in gehouden
is; wel is het rede, nochte denck my daer niet af te brengen, dat ick genaecke om de
muuren te bestormen, en dat ick voltrecke tgeen ick den hemel hebbe gesworen, en
dat die my bescherme en behoede.
25. aldus besloot hy, en de Fransche ridders volghden synen voorgang en beyde de
jonge Buljons en d'andre vorsten schooten lichter wapens aen en toonden sich als
voetknechten. maer de heydenen ondertusschen saten opgeklommen daer de vest
sich wend vande sevenstarre en naer het westen buyght, daerse lich[t]st te genaecken
en min veyligh is.
26. overmits de stad elders geene schade verwachte van het stormen des vyands, soo
versamelde de godloose tyran hier niet alleen de starcke gemeente en soldaten te
samen: maer de jongste fortuyn rieper oock in den wtersten nood kinders en oude
mannen: en dese droegen den vroomsten kalck zwavel mortel steenen en pylen toe.
27. en al dees muur, waeronder een dal leyt, hebbense te voren vervult met
krygsgevaerte en wapenen: en de Soudaen klimt 'er van den ringkmuur naer boven
als een ysselycke reus: de dreygende Argante stonter van verre en bloot tusschen de
spitsen als een toren; en Clorinde scheen de hooghste op den oppersten hoecktoren.
28. van haere schouders hing de pylkoker en de last swanger van scharpe schichten,
en alree setse den pyl op de pees en sy spant: en [de] schoone schutteres is begeerigh
om in t voorby trecken hare vyanden te quetsen: sy geloofden nu dat de schoone
maeghd van Delos wt den hemel door de wolcken schoot.
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last: Cr: ‘harnas’.
daerom, na dat ick: Hs.: ‘daerom na dat, ick’.
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29. de grijse koning lager wesende loopt te voet van d'eene poort tot d'ander of op
den muur [...] 13 en hy moedight de wachters en spreecktse een hart in, en hier
versterckte hy t volck, en voorsaghse met meer wapenen, en besorgde het alles. maer
de bekommerde moeders gaen ter kercke om valsche en godloose goden te verbidden.

13

[…]: De derde regel van de stanza is niet vertaald.
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30. breeck ghy, heere, met eene rechtvaerdige en maghtige hand, de speer des
Franschen roovers, en versla en verstroy onder de hooge poorten, die uwen grooten
naem geschend heeft. aldus spraeckense, en [haer] 14 stem drong tot onder het gekerm
des eeuwigen doods. terwyl nu de stad bad en sich toeruste, voerde de godvruchtige
Godefroy syne gewapende schaeren aen.
31. hy voerde het voetleger voor aen met eene braeve wetenschap en groote
voorsichtigheyd. en deylde sich dwars op beyde syden des muurs dien hy voornam
te bestormen. het geschut stelde hy, naet gebruyck, int midden, en dandre ysselycke
oorloogsbenden: waerwt hy steenen en schichten als blixems naer de spitse toppen
schoot.
32. en tot achterhoede sette hy ruyters, en paerden rondom. daerna blies hy den
aentoght, en soo vele schutters en [...] 15 synder en soo veele geweers vlieghter vande
stormkatten, dat de verweerders op de toppen verminderden. d'een is dood, en d'ander
verlaet syne plaets, en d'omring des muurs is alree min bestuwt.
33. het aenvallende en radde Fransche volck haeste syne gangen nu boven syn
vermogen; en een deel voeghde schild by schild, en maeckten hier van een
hoofdbeschut: en sommige bogen sich onder een stormgevaert, dat hun voor de
hagelsteenen bedeckte: en de graften genaeckende soeckense de diepte en het ydel
te vullen en met het land op te hoogen.
34. de graft daer syse met steenen kayen boomen en klay vulden was geen
moeraschslick, twelck de plaets niet toelaet, of weeck [door] 16 water; de stoute Adrast
ondertusschen bedeckte d'eerste syn hoofd, en rechte eene ladder, de harde hagelsteen
en een regen van heet pick hinderde hem niet, en hy klommer op.
35. ghy soudt 'er den fieren Zwitser opgeklommen sien den hoogen padt stofferen:
een doelwit van duysend pylen en van geene beschadight alsoo dat syne stoute voet
stand hiel, wanneer een ronde en gewichtige steen geswind als wt een geschut
gedreven, synen helm raeckte, en hem na beneden smeet, en de slagh quam van
Circas den schutter.
36. de slagh en stuyt is niet doodelyck, maer swaer, soo dat hy 'er af verdoofde, en
hy leyde als een onroerlyck gewighte: doen riep Argante met eene forsse en luyde
stemme; d eerste is gevallen wie sal nu de tweede wesen? o ghy bedeckte ridders,
waerom komtghe niet in t open stormen, indien ickme niet en verberge? die seldsame
holen sullen u niet baten; maer ghy sulter sterven als beesten in een hock.
37. aldus sprack hy; en om syn rede hiel het verborgen volck niet op, en verdroegh,
tusschen de holle bolwercken en dick onder de hooge schilden vereenight, de schichten
en sware lasten. alree genaeckten de bocken de vesten: geweldige gevaerten en
14
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[haer]: Vgl. Oxf.: ‘haar stem’.
[…]: Niet vertaald: ‘i frombatori’.
weeck [door] water: Vgl. Oxf.: ‘week door water’.
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ongemete balcken, die harde ysere ramskoppen hebben. de poorten en hooge vesten
vreesen de hoornen.
38. ondertusschen honderd handen op arbeyd afgerecht wentelen groote gevaerten
van boven, die op d'onderstutte schildpad breken, en het schynt datter een bergh van
boven neder stort: en de vergaering der beuckelaers gesloopt wesende, breeckter
meer als een hoofd en helm; en d'aerde werd rood en besprengt van wapenen bloed
herssens en beenen.
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39. de bestormer doen te voorschyn komende, bedeckte sich niet langer met
stormgevaerten; maer trad [uyt] 17 het blinde in het openbare gevaer, en liet syne
dapperheyd blycken. andre rechtten ladders en gingen langs de steylte: andre beuckten
de grondvesten om stryd. de muur boogh 'er na, en de lenden overhellende toonden
dat se door t stormen der Vrancken mat werden
40. en naer het ysselyck schocken 't welck de bestormer verdubbelde helde de vest
wel, maer soo lang tot dat het volck van de hooghte dien verdadighde volgens rede
en krygsgebruyck; daer de groote balck op aen quam storte hy wolsacken af en [...]
18
die schutte het beucken, en maeckte de stoffe taey en buyghsaem.
41. terwyl de stoute benden met sulck eene dapperheyd in den muurtwist benepen
waren; boogh Clorinde sevenmael haeren boogh, en ontspande hem sevenwerf en
schoot hare schichten wt. en soo veele pylen als 'er naer beneden afvlogen, soo veele
ysers en veeren werden 'er bloedigh af, niet van gemeen bloed, maer van het
treffelyckste: twelck dese andre 19 onedele teeckens versmade.
42. d'eerste ridder diense trof, was de jongste erfgenaem des konings van Engeland;
naulycks ruckte hy hem thoofd ten vollen van syne [...] 20 of de doodlycke slagh viel
op hem en de rechte hand [...] 21 soo dat hy onbequaem tot het geweer vertrock,
knarstandende min van pyne als van gramschap.
43. de goede graef van Amboise op den kant van de graft, en Clotareo den Vranck
daerna op de ladder: dees storf met doorschoten borst en rugge: die d'eene syde in
d'andre syde wtgeschoten. Monton na dat hy getroffen was, stiet synen slincken arm
aen den heer der Duytschen; soo dat hy op den wegh vertraeghde, en wilde daerna
de pylen wttrecken, en het yser bleef tusschen het vleesch steecken.
44. het doodlycke riet genaeckte den achteloosen Ademaer, die van verre sich gekeert
hadde om den stryd aen te sien, en sy trof hem int voorhoofd. hy streckte syne hand
naer de plaets daer hy gequetst was wen een ander schicht volghde op de hand, en
hechtese aen het aensicht. weshalven hy storte, en maeckte op syne verwyfde wapens
een groot wasbad van syn heyligh bloed.
45. maer sy mickte het sevende yser op de rechte winckbraeu van Palamedes terwyl
hy stout al het gevaer trotste en boven op de steyle trappen synen voet sette: en het
punt de hoofdslapen doodringende en door d'ooghzenuwen quam het al bebloed van
achteren door de herssens wt; en hy storte voor over en storf aen den voet der
bestormde klippe.
46. aldus was dese besigh met schieten. Godefroy ondertusschen besprong de
verweerders met eenen verschen storm. de hooghste van syne stormgevaerten hadde
17
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[uyt]: Vgl. Oxf.: ‘uijt het blinde gevaar in het openbaare’.
[…]: Niet vertaald: ‘li frapone’.
andre: Cr: ‘trotze’.
[…]: Niet vertaald: ‘ripari’.
[…]: Niet vertaald: ‘non gli trapasse il guanto de l’acciar nulla contese’.
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hy aengevoert op den hoeck eener poorte. dit was een houte tooren, en die ryst soo
hoogh dat hy gelyck quam met den top van de vesten: een tooren die swanger van
mannen en geborstweert op wielen voortgetogen en beroert werd.
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47. het vlugge gevaerte quam aen met lanssen en schichten, en genaeckte meer en
meer; en gelyck het eene oorloogsschip het andre pleegh te enteren, socht het sich
te voegen by den muur die rechtover lagh. maer die de vest bewaerde, en dit socht
te beletten, trof het voor het voorhoofd en op beyde syden, trof het met speeren, en
beschoot met steenen nu de toppen nu de raden.
48. steenen en schichten die [de] lucht verdonckerden werden soo veele van deene
als van d'andre syde geschoten. twee slaghregens streden in de lucht en deden de
geraeckte schicht keeren daer hy her quam. gelyck de tacken met hunne bladeren
geschud worden van den regen die tot killen hagel gevroren is: en d'onrype appels
vallen 'er af. aldus vielen de Sarazynen van den vesten.
49. overmits dat het verlies der geenen, die min van geweer versien waeren, swaerder
was; ginger een deel die noch leefden loopen, verbaest wesende door het blixemen
van t groote gevaerte. maer dees, die van den Niceeschen tyrans volck waeren, hielen
stand, en deden de luttele stouten staen blyven. de fiere Argante liep om 'er sich
tegens te setten, nam eenen balck van den tooren des vyands.
50. en stack dien van sich, en hiel synen starcken arm soo verre als de boom lang
was. de trotse maeghd klommer op, en werd medegenoot van eens anders gevaer.
ondertusschen sneden de Vrancken met lange seyssens de koorden en krullen der
hangende wolle af: weshalven die ter aerde vallende, liet de vesten int stormen bloot
staen.
51. aldus beuckte de harde stormbock den toren geweldigh boven en noch meer van
onderen; waerom die doorboort en gebroken nu begon t'ontdecken syne verborge
wegen van binnen. dese selve geleyden, niet verre van den geschudden en bevenden
wal, den hopman al besloten van synen grooten beuckelaer, dien hy selden gewoon
is te besigen.
52. en hier bespiet hy looselyck gapende, en siet Soliman naer beneden klimmen,
die sich vlyt om te beschermen daer tusschen de breucke sich den gevaerlycken voet
henen gaf; en Clorinde en den ridder Ci[r]casso tot wachters van de hooghte blyven.
aldus aensagh hy dit, en alree gevoelde syn harte al heel roocken van moedigen
brand.
53. waerom hy, sich keerende tot den goeden Sigier, die synen andren schild en
boogh droegh, sprack: myn getrouwe schildknaep reyck me nu desen mynen swaren
last; ick sal beproeven langs de gebroke steenen d'eerste te gaen door den
twyffelachtigen wegh. en 'tis nu recht tyd dat sich eenigh vroom stuck van onse
deughd openbare.
54. synen schild verwisselende, had hy naulycks aldus gesproken, wanneer een pyl
op hem toevloogh, en raeckte syn been en doorschoot dat daer het zenuwachtigst en
de smarte allerscherpst is. welcke scheut o Clorinde van uwe hand quam. de Faeme
verbreyt het, en uw heydensch volck schryft u alleen deere daer van toe, indien het
de slavernye en de dood ontvlught.
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55. maer d'allervroomste held, als of hy de doodlycke smarte der wonde niet gevoelde,
vertraeghde synen voet niet van synen aengevangen loop, en steegh de steylte op,
en noodighde andren; doch hy merckte daer na, dat syn been te seer gequetst en
behindert hem niet langer kon dragen, en dat hy t roerende verswaerde en benauder
maeckte waerom hy gedwongen in t ende ophiel van stormen.
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56. en den goeden Guelfo met der hand wenckende sprack hy: geparst wesende ga
ick henen; bekleed ghy het hopmans ampt; en vervul het gebreck van myn afwesen.
maer in een kleen uurken [...] 22 ick ga henen en keer weder: en dus gesproken
hebbende scheyde hy, en springende op een licht paerd quam hy haestigh in een dal.
57. op het vertrecken des hopmans, weeck en ruymde de Fortuyn der Vrancken het
veld. van d'andre syde wiesch de moed, de hoop rees, en de gemoeden werden
vrypostiger. en alree ontbrack het harte der geloovigen stoutheyd met de gunst van
Mars en de dapperheyd. nu is al hun yser koel ten bloede, en de trompetten self
verflaeuwen in t blasen.
58. en de vliende troep, dien de vreese joegh, sammelt nu niet om op het spits te
verschynen; en siende de rustige maeght verschaft de rustige liefde des vaderlands
hun wapenen. ghy soudse sien loopen, en op hare hoede wesen met gespreyde vlechten
en ongegespten keurs, en pylen worpen, en geene vreese toonen om haren boesem
tot voorstand der geliefde vesten aen te prickelen.
59. en dese die den Vrancken met meer vreese treft, en beneemtse den verweerders
der stadt [...] 23
60. [...] 24
61. dit is Antiochien niet, en dit is de nacht niet die het bedrogh der Christenen
begunstight. ghy siet de klaere son, het wackere volck, ander slagh en wyse van
oorloogh. isser dan in u niet een voncksken van rooflust en roem over? datghe soo
haest ophoud, en moede syt, om eenen korten storm o [....] 25
62. aldus sprack de stoute ridder, en op deese wyse deede hyse in syne gramschap
blaecken: alsoo dat deese groote stad die hy beschermde 26 geen veld scheen, dat
ruym genoegh was voor syne stoutigheyd: en hy worp sich met eenen grooten sprong,
daer de vest geklooft was, en de rete eenen doorgang liet, en hinderde het vlughten,
en riep ondertusschen Soliman toe, die om den hoeck gesien werd.
63. o Soliman sie daer is de plaets en daer is de uur, die rechteres sal van onse
dapperheyd wesen. wat draeltghe? of wat vreestghe? koom nu buyten, soeck den
oppersten prys die meest gesocht word. soo sprack hy tegens hem. en doen quam
d'een en dander haestigh wt om syne proef te doen. d'een verruckt door syne
gramschap, d'ander door eersucht. aengeprickelt door die forsse aenporring.
64. onvermoed en onverwacht overvielense hunne vyanden, en vertoonden sich op
den toets, en van hun werden veele menschen verslagen en ladders gebroken en
22
23
24
25
26

[…]: Niet vertaald: ‘io vi starò lontano’.
[…]: De 3e t/m 8e regel van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Stanza 60 is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘Franchi no, ma Franche?’.
die hy beschermde: Hs.: ‘en die hy beschermden’. Vgl. Oxf.: ‘deze groote stad, die hij
beschermde’.
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stormbocken gekorven, dat het scheen datmer eenen bergh af maeckte; en met het
puyn gemengt, strecktense een ander bolwerck in stede van t gestorte.
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65. het volck dat korts te voren steygerde na den hoogen prys der muurkroone; toghte
nu niet eens om in de stad te raecken, maer scheen oock qualyck maghtigh sich te
verdadigen: en weeck den nieuwen aenval, en verliet de stormgevaerten tot eenen
roof aen de gramschap van twee krygslieden: soo datse voortaen onbequaem sullen
syn tot een ander gevecht; soo groot is de dolheyd diese slaet en treft.
66. een yegelyck heyden liep verder en verder, na dat hem d'yver aenvoerde. alree
weeck 27 het vier den borgeren, en men droegh [twee] 28 brandende pynhouten naer
den toren toe: op die wyse pleegen de godloose susters dienaeressen van Pluto ter
helsche poorte wt te barsten en sich van onderen boven in de weereld te vertoonen,
schuddende fackels en slangen.
67. maer d'onverwonnen Tancredo, die elders syne Latynen tot den stryd moedighde;
soo ras hy d'ongelooflycke proeve sagh, en de dubbele vlam, en de twee groote
pynhouten: brack syne stem in t midden af, en redde sich vaerdigh om de dolheyd
der Sarazynen te breydelen, en gaf sulck een teecken syner vromigheyd, dat dien hy
overwon en vlughte, die vlughte al verliesende.
68. dusdanigh is de stryd, nu de staet met verwisselen der fortuyne verkeert is; en
midden hier in word de gequetste hopman alree in syne groote tente gebrogt, met
den goeden Sigier, en Boudewyn aen syne syde, word hy met den grooten toeloop
der druckige vrienden bestuwt, en die sich spoeyt en verpynt om den schicht ter
wonde wt te rucken, breeckt het riet.
69. en hy wil datmen den naesten en gereedsten wegh neme om hem te heelen: men
opene de geheele holte der quetsure en men kloofe en vlymse wyd open: sendme
weder in den stryd [...] 29 aldus sprack hy, en druckende het lange punt met een groote
lancie gaf syn been het yser ten besten.
70. en d'oude Erotimus 30 op den oever van den Po geboren, wrocht om hem te
genesen; die alle 31 kracht en gebruyck van kruyden en edele wateren wel kende.
oock een liefhebber der sanggodinnen; maer hy schiep syn vermaeck in de mindre
eere der stomme kunsten. hy pooghde slechs de sterflycke lichaemen van den dood
te wecken, en kon de naemen onsterffelyck maecken.
71. hy stond steunende en met een onbeteutert aengesicht. d'onbeweeghde hopman
knarstande op het gekarm. hy met opgeschorten kleede, en hadde syne luchte mouwen
aen den arm opgestroopt, pooghde vergeefs het punt nu met krachtige kruyden nu
met syn geleerde hand wt te trecken. en hy versocht het met syne rechterhand, en
hervat het met syn nyptang, en recht niets wt.
27
28
29
30
31

weeck: Cr: ‘eyschten zij’.
[twee]: Vgl. Oxf.: ‘twee brandende toortzen’. Zie ook de volgende strofe: ‘de twee groote
pynhouten’.
[…]: Niet vertaald: ‘onde fornita non sia co ’l dì prima ch’a lei mi renda.’
Erotimus: Hs.: ‘Erotinus’.
alle: Hs.: ‘allle’.
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72. de kunst geluckte niet, en naer wtwysen scheen het dat tgeluck te geenen wege
toeloegh; en den gequetsten held beving op dat teecken een heftighe pyne, dat hem
by na doode: wanneer d'Engel syn behoeder door syn onverdiende smarte beweeght
over hem, op den bergh Ida wilde poleye las; een kruyd dat gepruyckt is met eene
purpere bloeme, dat in jeughdige bladers eene groote kracht hadde.
73. en natuur de meestres hadde wel den berghgeytkens onderwesen in des selfs
verborge kracht; wanse gewond quamen aenloopen, en dat de geveerde pyl in hunne
doorschote borst hechte. dit had d'engel, hoewel het vergelegen was, in eenen
oogenblick gepluckt, en niet gesien wesende onder de artzen, goot het sap wt, daermen
hem een bad bereyde.
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74. en hy mengd'er heylige sappen in der Lidysche bronne, en welrieckende Panacea:
d'oude man besprengde 'r de quetsuur mede, en het punt quam 'er willigh van self
wt: en het bloed stelpte, en de smarte verliet het been, en de kracht groeyde. doen
riep Erotimo: de kunst, die meestres is, heelt u niet, nochte oock myne sterflycke
hand.
75. eene grootere kracht heelt u; ick geloof dat een engel uwent halven artz geworden
sy, en op aerde gedaelt; overmits ick teeckens sie van eene hemelsche hand: gryp de
wapens aen, wat sammeltghe, en keer weder in den stryd. Godefroy strydlustigh,
wond syn been nu en slootse in t purper; en drilde syne ongemete speere, en omhelsde
den afgeleyden schild, en bond synen helm aen.
76. hy ging ten besloten dale wt, en keerde sich met duysend man naer de bestormde
stad, de hemel bedeckte sich boven met stof: het aerdryck, geschud wesende, beefde
onder syne voeten. en hunne partyen sagen wt de hooghte hem van verre genaecken;
en doen rende een kille schrick door hunne gebeenten, en stremde het koude bloed
tot ys: en hy kreet driemael overluyde.
77. syn volck kende de trotse stem, en tgekryt dat oorloogh weckte, 32 en hervattende
eene geswinde oploopentheyd werp sich van nieus in het krackeel. maer alree is de
menighte der forsse heydenen, beneden de vesten, in een' rotte versamelt, hardneckigh
den moeden toegang van Tankreed en van die met hem quamen beschermende.
78. de Fransche veldheer ging hier vergramt en dreygende besloten in syn harnas;
en met syne aenkomste schoot hy al blixemende den fellen Argante eene ysere speere
toe. geen stormschut sou sich vermeten met meer gewelds eenigen pyl te schieten.
de quastige balck dondert in de lucht; Argante setter synen schild voor, en niemand
vreest.
79. de schild maeckt den scherpen esschen-boom ruymte: nochte de harde pantser
houd oock tegens, of hy breeckt door alle het harnas, en suypt endelyck het
Sarazynsche bloed. maer Circas ruckt dien wt, en voelt de pyne niet; het yser dat in
wapens en aderen steeckt 33 smyt hy weder tegens Godefroy, seggende: u send ick
dien stronck weder, en lever u uwe wapens.
80. de schicht die wonden en nu wraecke geeft, vlieght en hervlieght door den
bekenden wegh: maer nu treft hy hem niet daer hy naer toe gestiert is: hy buyght
sich en de slagh vlieght tegens thoofd, de getrouwe Sigier ontfangt hem, die ontfangen
wesende het yser diep in de keel hecht. die port hem, in ste van synen lieven hopman
stervende, het licht te verlaten.
81. Soliman ontrent op den selven oogenblick trof eenen Normandischen ridder, met
eenen kay, en dees draeyde sich na den slagh en schudde en viel als een rollende tol.
Godefroy kon niet langer de gramschap van soo veele quetsuuren verdragen en nam
32
33

weckte: Hs. heeft hier geen leesteken.
steeckt: Hs. heeft hier een puntkomma.
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het lemmer in de vuyst; en steygerde den woesten puynbergh op, en bestreedse van
dichte by.
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82. en hy voerde wel wonderlycke saecken wt, en daer gebeurde een hard en doodlyck
gevecht: maer de nacht overviel hen, en verborgh de weereld onder de dampige
naerheyd harer wiecken: en mengde 34 hare geruste schaduwe tusschen de groote
gramschap der sterffelycke menschen. alsoo dat Godefroy ophiel, en wederkeerde.
dusdanigh eynde nam die bloedige dagh.
83. maer eer de godvruchtige Buljon het veld ruymde, dede hy krancken en quynenden
te rugge brengen; en liet het voordeel 35 van syn oorloogsgeschut niet tot eenen roof
syner vyanden: doch de groote tooren quam behouden weder, de voorbaerighste
schrick des vyands: als die door t ysselyck onweder ontnaeyt, oock in sommige
plaetsen gebeuckt was:
84. sy quam te voorschyn wt een groot gevaer, gestelt wordende op eene veylige
stede: maer op die wyse als een schip, t welck met volle seylen door de buyige zee
loopt en de golven versmaed, gestelt word in t gesicht vande haven of op het strand.
of dickwils met de syde op bedriegelycke klippen; of als een klepper eene
twyffelachtige baen doorrent, en by syne soete herbergh teelt en nedervalt.
85. alsoo legerde sich de tooren, en soodanigh van die syde die gekeert was op den
aenval van steenen, brack hy twee swacke wielen, alsoo dat hy bouvalligh hangende
staen bleef. maer de troep die hem geleyde en daer by stond sette daer stutten en
schraegen onder tot dat de vaerdighe boumeesters rondom gingen lappen alle de
schade van syne quetsuure.
86. dat bestelde Godefroy aldus, die begeerde dat hy voor den nieuwen dagh hernaeyt
werde: en de wegen van dese en die syde besettende, ordonneerde wachters rondom
de hooge stormkat. maer in stad hoorde men klaerlyck tgeraes van timmerreedschap
en van spreken: en men sagh 'er duysend fackels ontsteecken waer door sy alles
begrepen en wisten.

htwaelefde gesang.
1. Het was nacht, en het arbeydsaeme volck nam geene ververssing door den slaep,
maer in hun timmerwerck waeckende, stonden de Vrancken hier wacker op de wacht:
en ginder waren de heydenen besigh om hunne borstweeringen die beefden en
overhoop stortten te verstercken, en de gebroke vest te plaesteren en de sorge over
de gequetsten was gemeen.
2. een yegelyck had endelyck de wonden voorsien en syn nachtwerck bestelt; en de
schaduwe, al stiller en bruyner geworden, andren ontslaende, noodighdese tot slaepen;
maer sy stilde de stoute heldin niet wiens gemoed hongerigh en dorstigh was van
eere, en het werck besorghde wen andren vierden: Argante gaet met haer, en sy
spreeck[t] in sich selven.
34
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en mengde: Hs.: ‘en [-de schaduw maeckte] en [-voeg] mengde’. V. vergat eenmaal ‘en’
door te halen.
voordeel: Cr: ‘overschot’.
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3. wel hebben de koning der turcken en de fiere Argante heden vreemde en
wonderlycke saecken wtgerecht; die alleen wttraden tegens soo veele schaeren en
daer soo treffelyck braecken de Christe stormkatten. ick (dit daer ickme van beroem
is de hooghste eere) van de hooghte besloten, besighde de wapens van verre, als een
genoeghsaem geluckige schutteres, overmits dit alleen en meer niet een jongkvrouwe
vry staet.
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4. hoe veel beter waer het my op bergen en in bosschen dieren met pylen en schichten
te schieten, dan daer de mannelycke dapperheyd blyckt, 1 my als eene jongkvrou
onder de ridders te toonen. waerom en treck ick het vrouwekleed niet weder aen,
indien ick 't waerdigh ben, en sluytme in een kamerken? aldus sprackse in sich selve,
sy peynsde en besloot endelyck groote saken, en keerde sich tot den ridder.
5. het is, heer, een goede wyle geleden, dat 'er yet ongewoons en wat stouts door
myn ongerust gemoed swiert […] 2 of god blaest het my in, of de mensch maeckt
synen eygen wil tot eenen god. ghy siet daer buyten het dal der vyanden tortsen
ontsteecken; derwaert henen sal ick gaen, met swaerd en fackel; en den toren in brand
steecken; ick wil dat dit werck wtgevoert werde, de hemel magh daerna het overige
besorgen.
6. maer indien hy t seker acht dat myn lot in t wederkeeren my den wegh stopt, soo
laet ick aen u bevolen de sorge over myne waerde jongkvrouwen en den man die
door liefde my een vader verstreckt. tracht de troosteloose jongkvrouwen en den
vermoeyden ouden man weder naer Egypten te senden. by god sonde waer het anders:
overmits dat dese sexe en oude wel erbarmens waerdigh is.
7. Argante verstomde, en voelde syne borst getroffen van scharpe eerprickelen: ghy,
antwoord hy, sult derwaert niet gaen, en my voorbygaende hier laeten onder het
gemeene volck, om my te vermaecken wt eene veylige plaets roock en brandende
voncken te sien. neen neen ben ick speelnoot inde wapens geweest, ick wilt oock in
d'eere en in t sterven wesen.
8. noch heb ick een hart dat de dood versmaed, en geloof datmen het leven met eere
wel verwisselt. ghy hebt, sprackse, wel een eeuwigh verbond gemaeckt met desen
uwen moedigen wttoght. doch ick ben eene vrouwe, en myn dood sal de flaeuwe
stad tot geen schade strecken; maer indien ghy, god schut het voorspoock, valt, wie
sal t wesen, die voortaen de vesten beschermt.
9. de ridder antwoorde weder: vergeefs brengtghe bedriegelycke onschuld voort
tegens myn voornemen. indienghe my geleyt, ick sal uwe voetstappen volgen; maer
weygertghe ick sal voor wt loopen. vereenight wesende gaense naer den koning toe,
die onder de vorsten en de wysten vergadert en bestuwt sat. Clorinde begon: myn
heer luyster naer het gene ick spreken sal, en neem het voor lief.
10. Argante belooft hier, nochte syn stoffen is ydel, desen hoogen stormtoren te
verbranden: ick sal hem vergesellen, en wy sullen slechs soo lange toeven tot dat
een meerder vermoeytheyd den slaep lockt. de koning hief syne handen op, en een
traentjen van blyschap biggelt langs syne ruyge 3 wangen; en lof, sprack hy, sy u,
die uwe oogen naer uwe dienaers keert, en my myn ryck noch behoed.

1
2
3

blyckt,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Kleine open ruimte, maar alles is vertaald.
ruyge: Cr: ‘gerimpelde’.
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11. nochte het en sal nu soo haest niet vallen, indien het sulcke vroome sielen tot
synen voorstand heeft. maer hoe kan ick, o eerwaerdig paer, lof of gaven schencken
die uwe verdiensten gelyck syn. de faem love u met eene onsterflycke stem van eere,
en vervulle de weereld van den klanck. het werck self is uw loon, en geen kleen deel
myns rycks sal ten deel uwe belooning wesen.
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12. soo sprack de gryse koning, en greep tederlyck nu dien nu desen aen synen schoot.
de Soudaen die 'r tegenwoordigh was, en syne moedige afgunst, daer hy vol van is,
niet ontveynsde, sprack: nochte dit swaerd heb ick te vergeefs aengegord. ick sal er
mede gaen het sy met u, of ten minsten een luttel achter u. ah, antwoorde Clorinde,
gaenwe alle naer desen aenslagh. en soo ghy 'er koomt, wat schorter aen?
13. aldus sprackse tegens hem: en Argante bereyde sich om hem met eene eerbiedige
weygering te verschoonen: maer de koning dat voorkomende sprack eerst Soliman
met een aengenaem aensicht aen: o groothartigh krygsman, ghy hebt altyd wel betoont
datghe u selven gelyck syt: dien noyt eenigh slagh van gevaer ter neder velde, nochte
noyt moede waert van vechten.
14. en ick weet dat ghy wtgaende, een werck soud te wege brengen dat u soude
passen; maer my dunckt ten past niet datghe alle na buyten loopt, en datter niemand
binnen blyve van den uwen, die allervermaertst in wapenen syt; nochte ick en sal
niet toestaen dat dese gaen: want hun bloed waerdigh is gespaert te worden, indien
dat werck min nuts is, of door anderen soude kunnen volbrogt worden. 4
15. maer nademael de groote toren tot syne bescherming rondom met wacht aldus
bestuwt is: dat hem geen leet van weynigen van ons volck geschieden magh, en het
ongelegen is met velen wt te gaen: en dit paer, dat willigh is om desen hoogen
aenslagh te bestaen, sich meermaels in diergelyck gevaer gesteken heeft: soo ga dat
ter goeder uure henen, om dat het soodanigh is, dat het alleen meer als duysend te
samen vermagh.
16. ick bidde u, dat ghy, dewyl de koninglycke eer meer toekomt, op de poorte met
den anderen wacht; en wen dese daerna (tgeen ick qualyck dar hopen) wedergekeert
syn, en den brand gesticht hebben, en van eenen troep vyanden vervolght worden,
dat ghyse terug dryft en hen behoed en beschermt. aldus sprack de koning en d'ander
sweegh er op, maer was niet vrolyck.
17. doen voeghder Ismeen by: ghy sult gelieven te beyden, want ghy nu spader sult
moeten buyten gaen, tot dat ick een mengsel van verscheyde dingen gemaeckt hebbe,
om des vyands stormbrugh daermede te verbranden. mogelyck salt dan gebeuren
datter een deel van desen troep sal gaen liggen, die het gevaert bewaeckt en becingelt.
dit werd besloten en een yegelyck verbeyde in syn huys den tyd die tot desen groten
aenslagh dienstigh was.
18. Clorinde leyde haere klederen af met silver doorweven, en den heerlycke helm
en de fiere wapens: en trock 'er (een quaed voorspoock) 5 andre aen die bruyn en ros
sonder cieraed en pluym waren: overmits sy dacht luchtigh en heymelyck met dese

4

5

door anderen soude kunnen volbrogt worden: Hs.: ‘[-het schyntme dat het tot wat anders
besteed behoort <kan> te wesen] <door anderen soude kunnen volbrogt worden>’. V. vergat
het onder de regel geschreven ‘kan’ door te halen.
(een quaed voorspoock): Hs. heeft hier geen haakjes. OVm: ‘rampsaligh voorspoock’.
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te gaen onder de benden der vyanden. en Arsete de gelubde, van wien se opgevoed
was van de swachtels en wieghe, 6
19. en syne oude lenden door haere voetstappen alsins naslepende, volghdese nu
hier. dees saghse hare wapens verandren, en erinnerde sich oock het groot gevaer
daerse naer toe ging; en hadder smart om; en vast aenhoudende badse by t hayr, dat
om haer te behoeden grys geworden was, en by de godvruchtige gedachtenisse syns
diensts, datse van haer voornemen wilde afstaen: en sy weygerde het.

6

In het Hs. sluit stanza 19 direct bij stanza 18 aan.
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20. weshalven hy endelyck tegens haer sprack: dewyl uw harte weerstribbigh verhard
is om quaed te doen: twelck sich noch myner vermoeyde oude nochte medoogende
wille, nochte gebeden nochte traenen bekreunt: soo sal ick u wyders ontvouwen. en
ghy sult de gelegentheyd van uwen staet hooren, die u verborgen was. daer na geleyde
u uw begeerte of myn raed. hy achtervolght syne rede; en sy luystert met opgesteken
ooren.
21. Senapo regeerde moorenland en mogelyck regeert hy het noch met eene geluckige
heerschappye: die de wet des soons van Marie onderhiel, en het swarte volck
onderhoudse noch. hier was ick een heydensch slaef, en ick was ingewickelt onder
het getal der maeghden tot eenen vrouwelycken dienst: synde gemaeckt tot eenen
dienaer der koningin, die swart is, maer de swartheyd neemt de schoonheyd niet
wegh.
22. de man blaeckte in hare liefde, en by t vier der liefde effende sich wel de vorst
van nayver. de sotte yver neemt meer en meer toe in het gepynde gemoed, soo dat
hyse soude willen verbergen van allen menschen en in eene beslote plaets voor soo
veele oogen des hemels: sy wys en hier door ootmoedigh, doet het gene haren heere
behaeght na syn vermaeck, en swyght stil.
23. haer staet was afgemaelt met eene medoogende historie, en heylige beelden, eene
maeghd blanckette het schoone aenschyn, en verwde hare kaecken rood, en hier
quam een dra[e]ck naer toe. de ridder doorstack een gedroght met syne speer: het
dier lagh in syn bloed gesmoort. hier knieldese dickwils voor, en ontvoude haere
heymelycke misdaed, en schreyde en bad.
24. sy werd ondertusschen swanger, en baerde (en ghy waert dese) eene blancke
dochter: s'ontstelde, en verwonderde sich over d'ongewoone verwen als over een
nieu gedroght. maer om datse den koning en syne gramschap wel kende, soo beslootse
in t ende hare vrucht te verbergen: overmits hy wt de wittigheyd diemen in u sagh,
geene suyvere trouwe besluyten soude.
25. en sy dacht, in stede van u, een swart kindeken te toonen, t welck onlangs geboren
was: en dewyl de toren, daerse in besloten was, alleen van jongkvrouwen en van my
bewoont werd: soo gafse my, die haer slaef was, en ick bemindese met een oprecht
harte, u die ongedoopt waert; nochte men kon u doen nu niet doopen. om dat het in
dese plaetse geen gebruyck was.
26. al schreyende reycktese en bevalme u, om dat ick u veer van honck soude brengen
om op te voeden. wie kan hare benautheyd wtspreken, en op hoe veelerleye manieren
sy uwe wterste omhelsing besteende en verdubbelde? sy bade hare kuskens in tranen,
en hare klaghten werden van nock op nock gebroken. ten lesten hiefse hare oogen
op en sprack: o god die de verborge wercken siet, en in t binnenste myns harte dringt
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27. indien dit hart onbevleckt is, indien dese leden en myn huwelycksbedde ongerept
syn: voor my bidde ick niet, die duysend andre schelmstucken 7 bedreven heb, snoode
ben ick voor uw aengesicht: behoe d'onnoosele vrucht, wien de moeder de melck
der moederlycke borsten weygert. leef, en weestme alleen in eerbaerheyd gelyck,
neem elders een spiegel van 't geluck.

7

1

schelmstucken: Cr: ‘zonden’.
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28. o ghy hemelsche ridder die [de] maeghd den boosen slangebeeten ontruckte;
indien ick ootmoedige fackels voor uwe autaeren hebbe ontsteecken; indien ick u
oyt goud of ontsteken wierroock hebbe opgeoffert: bid ghy voor haer, alsoo datse
als een getrouwe dienstmaeghd in allerley geval haren toevlught tot u magh nemen.
hiermede sweeghse; en thart sloot en werd toegenepen, en sy sette hare doodverwe.
29. ick nam u al schreyende, en bragt u buyten in een kleen kistjen verborgen tusschen
bloemen en bladers: ick verstack u voor eenen yegelycken, om niemand van dese
nochte andre saeken achterdencken te geven. onbekent ging ick henen, en wandelende
door bosschen gruwelyck van schaduwachtig[e] ruyghten, sagh ick tegens my
aenkomen eenen tiger die dreyghde en gramschap in doogen voerde.
30. ick steegh eenen boom op, en liet u onder het gras, soo had schrick myn hart
ingenomen. het schrickelyck beest quam voor den dagh, en het fiere hoofd
omdraeyende bleef met syn gesicht op u staroogen. het bedaerde, en tgrimmigh
gesicht versachte met een aengenaem en beleeft wesen, traegh genaeckte het daer
na, en speelde u toe met syne tong en ghy loeght en beweest hem vriendschap. 8
31. en met hem speelende gaeftghe den woesten muyl uwe kinderlycke hand. sy gaf
u haere speenen, en vlyde sich na voesters gebruyck, en ghy sooghtse. middelertyd
sie ick bevreest en verbaest hoe een mensch een nieu ysselyck wonderspoock word.
na dat het beest sagh datgh[e] sat waert van syne melck, soo scheyd het, en loopt
boschwaert in.
32. en ick dael beneden, en neem u op, en keer derwaert ick eerst myne voeten henen
gewent had: en ruste endelyck in eenen kleenen burgh, heymelyck dede ick u daer
opvoeden. ghy 9 bleeft 'er tot dat de son omloopende den sterflycken menschen ses
en tien maenden toebrogt. ghy loosde met uwe melcktong noch ononderscheyde
woorden, en maeckte onsekere voetstappen.
33. maer ick synde gekomen daer d'oude altyd naer den ouderdom toerolt: ryck en
sat van goud, 't welck de koningin in t scheyden my gaf met koninglycke mildigheyd;
soo hadde ick lust om [uyt] 10 dit dwaelende en wtheemsch leven my in myn vaderland
te begeven; en onder oude vrienden in eene aengename plaets te leven, den winter
aen mynen eygen haerd matigende.
34. ick vertrock, en u geleydende spoede myne gangen naer Egypten, daer ick geboren
ben: en ick kome by een beeck, en worde besloten hier van moordenaers, daer van
den vliet. wat stondme te doen? u o soete beminde last wou ick niet verlaeten, en ick
hadde geen vechtens lust. ick ty aen t swemmen, en d'eene hand roeyde door t water,
d'andere hiel u vast.
35. de stroom is verbolgen, en midden int water is de wieling. maer komende daer
hy starckst draeyt en diepst is, ruckt my de vloed om end' om, en rucktme naer
8
9
10

1

beweest hem vriendschap: OVr: ‘liefkoosde hem.’
ghy: Cr: ‘ik’.
[uyt]: Vgl. Oxf.: ‘om mij uijt dit dwaalende…’
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beneden. doen verliet ick u, maer twater beurde u op, en was u gunstigh, en de wind
blies gunstigh in t water; en sette u behouden op het sachte sand. moede van hygen
lande ick naulyx daer na.
36. vrolyck gryp ick u op; en 's nachts daer aen, wanneer alle dingen in groote stilte
waren, sagh [ick] in den droom eenen ridder, die al dreygende my het bloote rappier
op de keel sette. hy sprack gebiedender wyse: ick beveel u tgeen hare moeder u eerst
beval, datghe het kind doopt. s'is van den hemel wtverkoren, en hare hope heeftse
van my te verwachten.
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37. ick behoedese en beschermse: ick gaf den diere eenen medoogenden geest, en
den water verstand; ick erbarm 11 uwes sooghe uwen droom niet en gelooft, die een
bode des hemels is. en hier mede sweegh hy. wy 12 stonden op en gingen heenen, en
setten onse voeten van daer, doen d'eerste strael van den dagh geboren werd: maer
overmits ick myn geloof waerachtigh en de schaduwe valsch achtte, bekreunde ick
my uwes doops niet.
38. nochte oock der moederlycke bede; waerom ghy heydensch opgevoed werd, en
ick heelde u de waerheyd. ghy wiescht op, en dapper en stout in wapenhandeling
overtroftghe natuur en sexe. ghy hebt faem en landen verovert, en ghy weet self hoe
uw leven namaels was: en niet weyniger weetghe, hoe ick uw dienaer en vader te
gelyck, u onder d'oorlooghsbenden ben nagevolght.
39. gisteren ontrent den morgenstond, verscheen het selve beeld my in den droom
daer myne bestrede sinnen van diepen slaep, die eene dood geleeck, onderdruckt
lagen: maer in een ontstelder gedaente en luyder spraeck. siet, sprack het, ghy wreede,
d'uure genaeckt, dat Clorinde van lot en leven moet veranderen: myn salse wesen,
uwen staet en uw bedrogh sal ramp overkomen. dit sprack het; en ging daer na al
vliegende door de lucht.
40. hoor nu dan, o myne beminde, wien de hemel met vreemde ongevallen dreyght.
ick weet niet, het koomt mogelyck van hem, wient mishaeght datghe 13 bevecht het
geloof syner ouderen: misschien ist het waerachtigh geloof. ah het gevalle u dese
wapens en desen blaeckenden moed af te leggen. hiermede sweegh hy, en schreyde,
en sy peynst en vreest; om dat een andre diergelycke droom haer gemoed beswaert.
41. endelyck haer aenschyn opklaerende sprackse tegens hem: wat geloof soude ick
volgen datme nu waerachtigh schynt: datgheme alree met voesters melck deed
indrincken, en datghe my nu twyffelachtigh maeckt. 'k en sal, nochte ten is geen
groothartighe geoorlooft, wt vreese den aenslagh en de wapens niet na laten: niet
soo ick de dood, die de sterffelycke mensen 14 nedervelt, in haere schrickelyckste
gedaente voor oogen hadde.
42. daerna vertroostse hem: en om dat de tyd genaeckte, datse het stoffen most te
werck stellen, soo vertrecktse, en voeght sich by desen ridder, die sich met haer in t
groote gevaer wilde begeven. Ismeen vereenighde sich met hun en prickelt en port
dese deughd die van self loopt. en geeft se twee pick- en swavelballen, en kaerssen
in eenen hollen tack gesloten.
43. gepaert gingense door het duyster en soetjes en met lange en wyde schreden over
de heuvels; soo lang tot datse dicht by de plaetse komen daer des vyands stormbrugge

11
12
13
14

ick erbarm: Cr: ‘wee u’.
wy: Cr: ‘ik’. ; C haalde bovendien de en van ‘stonden’ en ‘gingen’ door.
datghe: Hs.: ‘d’atghe’.
mensen: Hs.: ‘menssen’.
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15

ryst. doen ontvonckten de geesten en 't hart [...] 16 nochte het en kon het alles niet
in sich selven bevatten. een forsse gramschap noodighde het tot bloed en vier. de
wacht riep en vraeghde naer de leus.
44. sy gaen stillekens voort, daer de wacht met luyd gerucht wapen wapen
verdubbelde; maer doen verborgh sich het moedige paer niet langer, en ten is niet
traegh te voet. op die wyse als een blixem, of een donder 17 op eenen oogenblick met
glans dondert en barst: opwecken [en] genaecken, 18 in den troep te houwen, ruymte
te maecken en in te breecken was een selve oogenblick.

15
16
17
18

des vyands stormbrugge: Hs.: ‘het des vyands stormbrugge’. Vgl. Oxf.: ‘daar des vijands
stormgevaarte zich verheft.’
[…]: Niet vertaald: ‘ne bolle’.
donder: OVr: ‘geschut’.
genaecken,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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45. en tis wel van noode dat tusschen duysend en duysend wapens getroffen hun [...]
19
endelyck gewaeght werde. sy openden de beslote tortsen, en de voncken genaeckten
schielyck aen het ontsteeckbaere queeckvier: dat sich daerna in t hout wentelde en
verdeelde. wie kan seggen hoe het vier voortkruypt en hoe het groeyt in de breede?
en hoe de dicke roock het suyvere aenschyn der starren droesigh maeckt.
46. ghy siet klooten van duystere en vermengde vlammen tusschen de wielen door
den roock sich naer den hemel wentelen: de wind blaester in, en geeft den brand
kracht, en versamelt het gespreyde vier. het groote licht sloegh der Vrancken gesicht
met schrick, en alle syn vaerdigh in t harnas. het onmeetelyck geweld en in den
oorloogh soo ontsien stort ter neder, en een kleene uure smyt soo lang eenen arbeyd
te gronde.
47. middelertyd liepen twee Christe rotten vaerdigh derwaert daer de brand ontstack.
Argante dreyghdese: ick sal dit vier met uwen bloede blusschen, en biedse thoofd.
doch sich by Clorinde voegende weeck allengskens, en sette syne treden naer den
hooghsten bergh. de schaere groeyde meer, als een beeck door den langen regen, en
stutte hen en steegh met hun op.
48. de goude poort is open, en de koning is derwaert gesleept, 20 die van syn gewapent
volck omringt is, om den ridders na soo braef een stuck te hulp te komen, doense int
keeren de fortuyn mede hadden. de twee sprongen op den drempel, en van achteren
vloeyde de fransche troep snellyck tot hun in: maer Soliman dreef den aenloop wt:
en de poort word daer na gesloten, en Clorinde alleen buyten gesloten.
49. sy alleen was 'er buyten gesloten, overmits sy doen, terwyl andre de poorte sloten,
sich repte, en liep blaeckende en wreed naer buyten om Arimon, die haer getroffen
hadde, te straffen. sy strafte hem, en de fiere Argante was noch niet voorhanden; als
sy wtliep; als sy hem stack, en trapte, en de dicke lucht benam tharte de sorge, en
d'oogen 't gesicht.
50. maer na dat het versteurde gemoed in syn vyands bloed verkoelde, en tot sich
selven quam; sagh sy de poorte gesloten, en sich van den vyanden wedergekeert, 21
en men hielse dood te wesen. siende dan dat niemand haer gade sloegh: bedachtse
nieuwe treken om sich te bergen. sy versierde datse van hun volck was, en keerde
sich stillekens naer d'onbekenden, en niemand is 'er diese kent.
51. daer na geeftse [sich] in de laege als een swygende wolf na eene heymelycke
misdaed, en sy houd sich buytens weegs: sy ging henen en verborgh sich begunstight
wesende van de verwerring en van de bruyne lucht. Tancredi alleen quam 'er die haer
kende; en [...] 22 doen voeghde hy 'er by, dat dese Arimon verslagen had [....] 23
19
20
21
22
23

[…]: Niet vertaald: ‘disegno’.
gesleept: Cr: ‘begeven’.
wedergekeert: Cr: ‘omringt’.
[…]: De zesde regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
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52. hy wil haer in t harnas proeven; een man achtse waerdigh om syne deughd tegens
haer te vergelycken. sy gaet omdwaelen over de harde toppen naer d'andre poorte,
daerse rekent in te komen. hy volghtse heftigh [...] 24 waerom sy sich wend en roept:
hem ghy 25 wat brengtghe, wat looptge soo? [hy] antwoord: dood en oorloogh.

24
25

[…]: Niet vertaald: ‘onde assai prima che giunga, in guisa avien che d’armi suone’.
hem ghy,: Hs. heeft hier geen leesteken. N.B. ‘hem’ betekent hier: ‘hé’.
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53. oorloogh en dood, seydse, 26 sal u geworden, ick weyger het niet u die te geven
sooghe het soeckt, en hou stand. Tancredi die synen vyand te voet gesien heeft wil
geen paerd besigen, en styght af. en beyde nemense het scharpe swaerd in de vuyst,
en slypen de fierheyd en ontvoncken hunne gramschap. en sy gaen malkandren te
gemoet niet anders als twe[e] nayverige stieren die van gramschap blaecken.
54. sulcke gedenckwaerdige saecken souden eene klaere son waerdigh syn ja waerdigh
een' vol gepackten schouburgh: o nacht, die soo groot een werck in uwen diepen en
duysteren schoot en vergetelheyd besluyt: 't behaege u dat ick het 'er wt rucke en dat
ontvouwe en in den helderen dagh de toekomende eeuwe bevele. lang leve hunne
faem, en de hooge gedachtenis van uwe vaelheyd blincke midden in hunne glori.
55. dese willen nochte wycken nochte sich 27 toerusten 28 nochte vertrecken; nochte
geene behendigheyd heeft hier deel aen. sy geven nu geene geveynsde nu geene
volkomen nu geene spaersaeme slagen. yver en schaduwe benemen de kunst haer
gebruyck. ghy hoort de swaerden vreesselyck midden op het lemmer klincken. de
voet wyck[t] niet eenen voetstap. de voet houd altyd stand, en de hand blyft sich
roeren. geen snede valter ydel nochte geen steeck is vergeefs.
56. schaemte terghde de gramschap tot wraecke; en daer na vernieude wraeck de
schaemte. waerom 'er altyd by t slaen en by t haesten een nieuwe prickel en een
nieuwe oorsaeck toequam. sy mengen sich meer en meer, en de stryd word banger,
en t swaerd te besigen holp niet. raeuw en wreed gaense elckandren met den appel
te keer. sy stooten malkandren 29 met helmen en schilden.
57. de ridder 30 prangt de jongkvrou driemael met synen groven armen, en sy
ontknoopt sich soo menighmael van dese nypende stricken. stricken eens fellen
vyands en niet van eenen vryer: beyde weder den degen vattende verwense dien al
vermoeyt en hygende in veele quetsuuren. en hy en sy vertrecken in t ende en
scheppen adem na de lange vermoeytheyd.
58. d'een sagh den andren aen, en leenen met het gewight van hun sielloos lichaem
op den appel van t swaerd. alree quynde de strael der leste starre met het kriecken
van den dagh die in t oosten blaeckte. Tancredi syn vyands bloed in grooter
overvloedigheyd, en vond sich min gequetst: hy verheughde 'r in, en werd trots; o
hoe sot syn onse sinnen, die met een luchjen van voorspoed opgeblasen worden.
59. o ghy ellendige waerover verblydghe u? o hoe druckigh sullen de triomfen wesen,
en hoe rampsaligh het stoffen. uwe oogen sullen het boeten sooghe te lyf blyft. elck
druppel van dit bloeds is een zee van traenen. dese bloedige krygslie aldus swygende

26
27
28
29
30

seyd se: Hs.: ‘seyd[-se] hy’. V.’s eerste vertaling was correct. Vgl. Oxf.: ‘zeijd zij’.
sich: Hs.: ‘sie’.
sie toerusten: Cr: ‘afweren’.
malkandren: Hs.: ‘malkanden’. Vgl. ‘malkandren’ in bijvoorbeeld I, 19; IX, 52.
ridder: Hs.: ‘rydder’.
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en elckandren bekyckende rusten een luttel. int ende steurde Tancredi de ruste en
sprack; overmits dander [...] 31
60. [...] 32 ick bidde indien gebeden in tharnas plaets hebben, datghe my uwen naem
en staet ontdeckt: op dat ick verwinner of overwonnen wete wie myn dood of myne
overwinning eert.

31
32

[…]: Niet vertaald: ‘il suo nome’ en ‘a lui scoprisse’.
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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61. de forsse antwoorde: vergeefs begeertghe, tgeen ick niet gewoon ben te
openbaeren. maer wie ick ben, ghy siet een van dese twee voor u die den grooten
tooren in brand staecken. Tancredi brande van spyt door dese woorden: en hy seyde
wederom: 33 ter quader uure hebtghe dat gesproken. uw swygen en uw spreken, o
onchristen o onbeleefde, verwecken my beyde tot wraecke.
62. de gramschap nam het hart in en vervoerde hem hoewel swack om te vechten, o
harde stryd. daer de kunst [...] 34 daer de kracht alree dood is. daer de dolheyd in stede
van beyden vecht. o wat een wyd en bloedigh gat maecken beyde de swaerden waerse
treffen op harnas en vleesch: en soo het leven daer niet wtvaert, soo houdse gramschap
vereenight met de borst.
63. gelyck de diepe Egeesche zee om dat zuydewind en noordewind, diese eerst
wentelden en schudden, vieren, niet gerust is, maer houd noch tgeruys en de beweging
vant dicke water beroert. aldus of wel met het ledige bloed dese kracht in hun ophoud,
die armen en slagen beweegde, 35 noch behoudense den eersten yver, en voegen dese
afgestredenen schade op schade toe.
64. maer sie nu is de leste uure voorhanden, dat Clorinde een ende van haer leven
sal maecken: hy duwt syn swaerd in de schoone borst met het punt, het welck doorgaet
en gierigh het bloed drinckt: en het kleed, twelck wuft van goud [...] 36 de teere en
licht[e] mammen opknoopte [...] 37 vervulde het met eene warme beeck: sy gevoelde
nu datse storf, en de krancke en quynende voet begaf haer
65. hy vervolghde syne overwinning, en trapte 38 en druckte al dreygende de
doorsteken maeghd. middelertyd storte sy, eene benaeude stem opheffende sprackse
de leste woorden: woorden die een nieuw[e] geest haer dichte, de geest des geloofs
der liefde en der hope. een deughd die God haer instort: en isse in haer leven
weerspannigh geweest, hy wilse in haer sterven voor syne dienstmaeghd aenneemen.
66. vriend ghy hebt het gewonnen. ick vergeef het u. vergeef ghy het mede. niet aen
myn lichaem dat nergens voor vreest; maer aen de siel. ah ick bid u harent halven,
doopme, op dat alle myne vlecken afgewasschen worden. onder dese flaeuwe woorden
klonck 'er yets, ick weet niet wat soets en klaghelycks; dat hem aen t hart ging, en
alle gramschap vermorwde; en dwong en beweeghde syne oogen tot schreyen.
67. een luttel van hier, ontsprong wt den boesem des berghs een ruysschend 39
beecksken. en hy schoot 'er naer toe, en schepte wt de bron synen helm vol, en keerde
bedruckt tot het hooge en godvruchtige ampt. hy voelde syne handen beven onder
33
34
35
36
37
38
39

wederom:: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘in bando’.
beweegde,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘trapunta’.
[…]: Kleine open ruimte, maar alles is vertaald.
en trapte: Cr: ‘valt’ op in’.
ruysschend: Hs.: ‘ruysschende’. Vgl. Oxf.: ‘een ruijschend beekje’.
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het bronwater. hy ontknoopte en ondeckte de tot noch onbekende. hy sietse, hy kentse,
en blyf stockstyf en sprakeloos. ay gesicht ay kennis.
68. sy storf nu niet; of sy versamelde alle haere krachten op desen oogenblick en
settese om het hart te wachten: en hy syne droefheyd verbytende, keerde sich om
met het water t leven te geven aen haer die hy met syn swaerd doode. terwyl hy den
klanck der heylige [woorden] 40 wtsprack verander[de]se van blyschap en loegh: en
met een gelaet van vrolyck en levendig te sterven bereydese te seggen: de hemel
opent sich, ick ga in vrede henen.
69. haer blanck aensicht is met eene schoone bleeckheyd besprengt, gelyck violen
die met roosen 41 gemengt syn. en ten hemel staroogende, en naer hem toegekeert
gelycktse door godvruchtigheyd hemel en son. en hare naeckte en koude hand naer
den ridder toe opheffende geeft hem in stede van woorden het pand des vreeds. op
dese wyse verschiet de schoone jongkvrou, en het scheen datse sliep.
70. doen hy d'edele siele wtgevaren sagh, vertraeghde dese kracht die hy versamelt
hadde: en om de [...] 42 om dat het leven in t harte hechte en sich in eenen kleenen
stoel besloot. hy vervulde sinnen en aensicht met de dood. de levende den dooden
gelyck quynde in verwe stilheyd gebaer en bloed.

40
41
42

heylige [ woorden] : Vgl. Oxf.: ‘heijlige woorden’.
roosen: Cr: ‘lelien’.
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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70vº
71. [...] 43 maer een troep Vrancken quammer by geval, wt waternood of ander gebreck
derwaert geruckt, en droegher met de jongkvrou den ridder van daen die naulycks
in sich selven leefde, en dood was in d'overledene.
72. om dat hun vorst noch verre was, werd hy aen de wapens voor een Christen prins
gerekent. waerom hy toeliep, en daerna flucks het schoone lyck siende, smarte hem
het vreemde ongeval. ende hy wilde nu niet voor den wolven laten liggen, het schoone
lichaem dat hy noch heydensch schatte: maer [...] 44 en quam in de tente van Tancredi.
73. de gequetste ridder [...] 45 hy suchte soetjes, en hier wt merckte men dat de loop
syns levens noch niet volendight was. maer stil en onbeweeght wees hy wel op het
ander lichaem, [...] 46 aldus word deen by den andren gebrogt: maer in t ende synse
in verscheyden staet gestelt.
74. de medoogende schildknaepen syn met verscheyden diensten besigh om den
leggenden ridder. en nu verscheen de dagh den quynenden oogen weder, en hy
gevoelde woorden en handen van artzen. maer het verbaesde gemoed noch
twyffelmoedigh versekerde sich noch niet van syne wederkomst. hy sagh verbaest
rondom, en kende endelyck knechten en plaets, en sprack bekommert en heesch. 47
75. leef ick noch? adem ick noch? en aenschou ick noch de haetelycke straelen van
desen rampsaligen dagh? wien tgetuygenis myner misdaeden verborgen is. wie salme
myne misdaed verwyten? ah traege en tsaechachtige hand, wat dartghe nu niet; ghy
die allerleye wegen van quetsen kent, ghy godloose en eerloose dienaer des doods,
het webbe deses schuldigen levens afsnyden?
76. doorrygh dan dese borst, en maeck met uw wreed yser een fel voorbeeld van
myn hart: maer misschien tot gruwelycke en godloose stucken gebruyckt wesende,
achtghe het mededoogen myne smarte te dooden. ick ellendighe spiegel van
rampsalige liefde sal dan leven onder de gedenckwaerdige voorbeelden. ick ellendige
spiegel die alleen strafwaerdigh ben, het leven is eene ongemete onbarmhartigheyd
onwaerdigh.
77. myne rechtvaerdige Raseryen krancksinnigh omdwaelende, sal ick in myne
smarten en bekommeringen leven. d'eensaeme en duystere schimmen sal ick
verschricken, die deerste dooling my voor oogen sal setten. ick sal vlieden en
verfoeyen de gestalte der sonne die myne ongevallen sal ontdecken. ick sal voor my
selven vreesen, en altyd van my selven vliende sal ick [my] 48 self tegenwoordigh
syn.

43
44
45
46
47
48

[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘sovra l’altrui braccia ambi li pone’.
[…]: Niet vertaald: ‘A fatto ancor nel piano e lento moto non si risente’.
[…]: Niet vertaald: ‘ben che n’è lo spirto uscito.’
bekommert en heesch: Cr: ‘bedrukt en swak.’
[my]: Vgl. Oxf.: ‘zal ik mij altijd na bij hebben.’
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78. maer waer hebtghe me gelaeten, waer is gebleven het overschot des schoonen
en kuyschen lichaems? dit daer ick myne gesonde dolheyd in gelaten hebbe, is
mogelyck bedorven van de raserye der dieren? ah al te edel een roof! ah soete en al
te lieve en al te kostelyck aes. ah rampsalige: op wien schaduwen en bosschen sich
eerst vergramden en daer na de beesten.
79. ick sal derwaert keeren daerghe syt, en u met my hebben, indienge noch een
geliefde roof syt. maer soo het gebeurt dat uwe schoone leden den wille der dieren
tot een spyse voorgeset syn, soo wil ick dat de selve mond my opslick, en de buyck
die u at my verswelge het sal voor my een geluckige en heerlycke tombe wesen,
indientme gebeuren magh by haer te wesen daerse is.
80. aldus sprack dees ellendige, en hem word geseyt, datse het lichaem daer hy om
schreyt hier hebben. het duystere aensicht scheen op te klaren als een wolck daer een
blixem door snort en vlieght. en hy beurt de swackheyd syner leden en het logge
pack wt de ruste vant bedde, en met groote pyne de moede lenden nasleepende, gaf
er sich al waggelende naer toe.
81. maer doen hy genaeckte en sagh de godloose wonde het bedryf syner handen in
desen schoonen boesem, en gelyck een he[m]el die by nacht noch helder is het
[aensicht] 49 misverwt sonder glants. hy beefde soo dat hy neerstorte, ten ware de
getrouwe hulpe by der [hand] 50 was. daerna sprack hy: o gesicht dat de dood kunt
versachten, maer myn lot niet versoeten.

49
50

aensicht: Vgl. Oxf.: ‘aangezicht’.
by der [hand]: Vgl. Oxf.: ‘bij der hand’.
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82. o schoone rechterhand, wat een soet pand van vrede en vriendschap hebtghe my
toegereyckt? helaes in wat staet vind ick u nu? en hoe koomtghe hier? en syn uwe
luchtige leden nu geene ellendige en doodse voetstappen van mijne beestige en
schelmsche gramschap? o oogen ont[v]out 51 u met de hand. dese heeft de wonde
gegeven, ghy aenschoutse.
83. aenschoutse drooge, nu loope myn bloed daer de traene weygert te biggelen. hier
brack hy syne woorden af, en soo hy syn mistroostige begeerte tot sterven gaende
maeckte, verscheurde hy doecken en wonden; en een beeck vloeyde wt syne gesteurde
wonden. en hy doode sich selven; maer [...] 52
84. hy werd te bedde geholpen en de vliende siel tot haren lesten plicht geroepen.
maer de kaeckelachtige faem sweegh niet syn bittere smart, en rampsaligh ongeval.
de godvruchtige Godefroy ruckte derwaert, en de ongeveynsde schaere syner getrouste
vrienden lieper naer toe. maer ernstige aenspraeck nochte soete woortjes versachten
het verdriet des gemoeds
85. gelyck een doodwonde van een edel lid aengeroert booser word, en de pyn
vermeert, alsoo het hart datmen genesen wil word in soo groot een ramp door soete
troostredenen meer ontstelt. maer d'eerwaerdige Peter, waeraen hy sich keerde gelyck
een kranck lammeken aen synen harder, bestrafte syne ydelheyd met ernstige woorden
en ried hem aldus:
86. o Tankredi Tankredi, die al te verscheyden van u selven en van uwe beginsselen
syt. wie verdooft u aldus? en wat soo dick een nevel van blindheyd veroorsaeckt
datghe niet sien kunt? dit uw ongeluck is een hemelsch bode, sietghe hem niet?
hoortghe de woorden niet, des geenen die u toeroept en weder nood naer de verlaete
heyrbaen, dieghe eerst gemerckt hebt, en hy toontse u.
87. hy roept u wederom naer de daeden van t voorige ampt, dat een Christen ridder
past. waerom verlaetghese, om u, ah schandelycke wisseling, om u minnaer te
maecken van een kindeken dat Gode weerspannigh is. voorspoedige ramp
medoogende gramschap geesselt van boven met een lichte roede uw sotte misdaed,
en maeckt u selven eenen dienaer uwer saligheyd, en sult ghy t weygeren?
88. weygertghe dan, o onwetende, de heylsaeme gave des hemels, en vergramtghe
u tegens hem? ellendighe waerheenen looptghe na et believen van uwe breydeloose
en snelle martelerye? ghy syt gekomen en hangt alree afglyende en overhellende
naer den eeuwigen val, en wiltghe het niet sien? aenschou het, bid ick, en bedaer, en
breydel dese smart, die u naer eene dubbele dood voert.
89. hy swyght, en de vrees van d'eene dood kan den wille van dandre dood in hem
verkoelen. het hart geeft dese vertroosting plaets, en verminderde den innerlycken
aenloop der wterste droefheyd. maer soo niet dat hy reys op reys niet en steent, en
51
52

ont[v]out: Hs.: ‘o [-ontvou] oogen ontout’.
[…]: Niet vertaald: ‘quella doglia acerba, co ’l trarlo di se stesso, in vita il serba.’
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dat hy syne tonge niet en loost om te kermen: nu in sich selven sprekende nu met
d'ontbonde siel, die misschien hem van den hemel verhoort.
90. in t vertrecken in t wederkeeren der sonne roept hy met eene vermoeyde stemme,
en bid en schreyt: gelyck de nachtegael, wiens ongevederde jongen een hard 53 boer
wt het nest gerooft heeft; die met deerlycken sange queelt, en eensaem den nacht
overkermt en bosschen en beemden vervult. endelyck luyckt hy met den nieuwen
dagh syne oogen half open, en de slaep bekruyptse onder het misbaer.
91. en sie de beklaeghde vriendin verschynt hem in den droom, omgord met
bestarnden kleede: seker overschoon, maer hemelsche glans vercierdese, en nam
d'oude kennis niet wegh: en sy scheen met een liefelyck gebaer van medoogen syne
druckige oogen te wisschen, en aldus te spreecken: o myn lieve vriend, aenschou
hoe schoon en hoe vrolyck ick ben: en laet uwen rouwe over my varen.
92. soodanigh ben ick 'er uwe belooning: ghy hebtme door misverstand wt de
sterffelycke weereld den levenden ontruckt. ghy hebtme door godvruchtigheyd
waerdigh gemaeckt om in den schoot gods onder d'onsterffelycken en goden op te
klimmen. beminnende 54 vermaeck ickme daer: en hoop dat daer oock u eene stede
bereyd word. daer ick 55 in de groote son in den eeuwigen dagh syne en myne
schoonheden sal 56 beschouwen.
93. indienghe u selven den hemel niet benyd, en door dydelheyd der sinnen niet van
den wegh af dwaelt: leef, en weet dat ick u bemin (ick en heel u dat niet) soo seer
als het betaemt een schepsel te beminnen. aldus spreeckende, brandese door haere
oogen die boven sterffelycke gewoonte blaeckten: daerna beslootse sich in het diepste
van haere straelen, en verdween, en storte hem nieuwe vertroosting in.

53
54
55
56

hard: OVr: ‘wre[e]d’.
beminnende: Hs.: ‘bemminnende’.
ick: Cr: ‘gij’.
sal: Cr: ‘zult’.
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94. getroost rees hy op, en gaf sich de bescheyde hulp der artzen over: en middelertyd
doet hy de beminde leden begraven, die nu van een edel leven gevormt waren. en of
wel de tombe niet en was van kostelycke diere steen, en van Dedalus hand
wtgehouwen; de steen was ten minsten wtgelesen, en die hy fatsoen gaf, wen het de
tyd daer lyden wilde.
95. hy dedese daer met fackels op eene lange rye ontsteecken, met eene heerlycke
staci geleyden, en haere wapens, aen eenen blooten pynboom opgehangen ontvouden
sich daer boven op de wyse van een overwinningteecken. maer doen de ridder den
volgenden dagh eerst syne gequetste leden kon opheffen; besocht hy vol
eerwaerdigheyd en medoogen de eerlycke begrave gebeenten.
96. de tombe genaeckende daer de hemel synen levenden geest eene droeve
gevangenis hadde voorgeschreven; starooghde hy op het marmor bleeck, koud, stom
en als sonder beweging. endelyck een beeck van tranen wtgietende, barste hy wt in
een flaeu oime, en sprack: o steen die soo bemint en geeert syt; die myn vier van
binnen en buyten myne traenen hebt.
97. van geene dood maer van levende assche sytghe de herbergh, daer de minne in
geleyt is, en ick gevoel uwe gewoonelycke fackels wel: min soet seker, maer niet
[minder] 57 heet voor het harte. ah ontfang myne suchjes, en ontfang dese kuskens,
die ick bade in druckigh vocht; en geeftse ten minsten, dewyl ick niet en vermagh,
aen het beminde overschot datghe in uwen schoot hebt.
98. geef ghyse haer, op dat indien de schoone siel ymmermeer haere oogen keert
naer haer schoon lichaem, sy sal sich niet steuren over myne stoutigheyd en uwe
godvruchtigheyd; overmits om hoogh haet nochte gramschap plaets heeft. sy
vergeefme myne misdaed, en myn hart schept onder soo veel rous alleen adem in
dese hope. sy weete dat 58 de hand alleen godloos is en niet de [...] 59 dat had ickse
met liefde gesien, ick [...] 60
99. en ick waer van liefde gestorven: o geluckige dagh, wanneer sal t wesen, maer
veel geluckiger, soo ick nu dwaelende rondom u henen ga, dan sal ick binnen in
uwen schoot ontfangen worden. sielen van gelieven rusten in den hemel, laet d'eene
in des anders assche begraven worden: de dood hebbe dit dat geen leven heeft; o
heerlyck lot, indien 't vry staet dit te hopen.
100. hy mompelt ondertusschen allerleys van t schuldigh ongeluck op de besloten
aerde. daer na grypt hy moed en [...] 61 en in elcken oord der stede dwaelde het
verbaesde gerucht met gekarm en geschrey van vrouwen gemengt; niet anders dan
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[minder]: Vgl. Oxf.: maar niet minder heet’.
dat: Hs.: ‘dat dat’.
[…]: Niet vertaald: ‘l’è noia’.
[…]: Niet vertaald: ‘amando moia.’
[…]: Niet vertaald: ‘divulga’.
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ofse in den oorloogh gevangen alle verloren waren en het vier [en] 62 de godloose
vyanden door huysen en kercken vlogen.
101. maer Arsete deerlyck van suchten en van gelaet trock aller oogen tot sich: hy
loosde syne droefheyd niet met traenen als d'andren, om [dat] syn gemoed al te
beklemt is. maer hy bespreyt syn grys hayr met vuyl stof en sloegh en klopte hoofd
en borst. terwyl de scharen nu om hem versamelt syn, treed Argante int midden, en
spreeckt aldus.
102. wel had ick gewilt, doenmen eerst stemde, dat de starcke jongkvrou hier buyten
hadde gebleven, ick volghdese haestigh en liep snellyck, om eene selve fortuyn met
haer te wagen. wat heb ick niet gedaen? wat niet geseyt? of wat hebbe ick den koning
niet gebeden, die de poorte dede openen? hy betoomde met syn gebod my, 63 te
vergeefs biddende en aenhoudende, [...] 64
103. ah had ick doen wtgeloopen, of de heldin wt het gevaer hier geleyd, of myne
dagen met een gedenckwaerdigh ende besloten, ter stede daerse daerde rood verwde.
maer wat kon ick wyders doen? het heeft den raed der menschen en goden anders
gedocht. s'is eene geluckige dood gestorven, en ick en vergeet nu niet wat my betaemt.
104. o Jerusalem hoor tgeen Argante belooft. hoor ghy hemel, en indien ick hier
nalatigh ben, tref myn hoofd met uwen blixem: ick belove wraeck te plegen over
den franschen moordenaer; die door de dood van dese hy van my te verwachten
heeft: nocht ick en sal nimmermeer dit swaerd van myne syde gorden, voor dat het
Tancredi tharte doorryge, en het schendige rif den raven ten besten geve.

62
63
64

[en]: Vgl. Oxf.: ‘het vier en de godlooze vijanden’.
my,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘c’ha qui soprano.’

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

72rº
105. aldus sprack hy: en de galm des volcks volghde syne 65 leste woorden met
handgeklap, en sich de gehoopte wraecke alleen inbeeldende temperde het de
bitterheyd in desen die steende. o ydele eeden. sie de wercken volgden haest recht
tegens de hooge hoope aen: en dese vielen in gelycken stryd verslagen op haer, die
alree gevangen en verwonnen was.

Dartiende gesang.
1. Maer naulycks was ’t ongemeten gevaert, de vestbestormer, 1 in asschen vervlogen;
of Ismeen bedacht nieuwe raedslaegen by sich selven; op dat de stad versekerder
moght wesen, waerom hy voornam de Vrancken wt het bosch te keeren, twelck hun
hout bestelde en verschafte: soo datse tegens het geschudde en gebeuckte Sion geenen
nieuwen toren daer van souden bouwen.
2. in den eensaemen dalen niet verre van de Christe tenten rees eene hooge bosschagie,
seer dick van oude en ysselycke boomen, die allesins een doodse schaduwe spreyden:
hier twyffeltmen (wanneer de son allerklaerst schynt, en onseker misverwigh en
druckigh blinckt, gelyckmense in eenen bewolckten hemel aenschout) of de dagh
den nacht of de nacht [den] dagh volght.
3. maer wanneer de son vertreckt, twelck terstond nacht wolcken nevels en naerheyd
beschaduwt, soo dat het een hel gelyckt die d'oogen met blindheyd slaet, die het hart
met vreese opvult: nochte dat hier ymmermeer boer of harder kudden of beesten in
schaduwe dryft; nocht geen vreemdeling komter in die niet besterft; 2 maer [...] 3
4. dan vergaderen hier de toveressen, en elck brengt haeren nachtboel mede: sy komen
door de wolcken, en dees heeft de gestalte van een bock en die van eenen wanschapen
draeck. eene schendige Raed, wien een bedrieglyck beeld van t gewenschte goed
pleegh aen te locken, om met eene slordige en morssige staci heylloose bancketten
en godloose bruyloften te houden.
5. aldus geloovense 4 en geen inwoonder scheurde oyt [een] tack van t fiere bosch:
maer de Vrancken schenden het; om dieswil datter een hun het hooghe stormtuygh
bestelde. de tovenaer quam 'er nu, en pickte de bequaeme diepe stilheyd van den
nacht wt: van den naesten nacht, en hy maeckte syn perck, en druckt 'er syne teeckens
in.
6. en ontgord en met eenen voet baervoets in t perck staende, mompelde hy kraghtige
woorden. driemael keerde hy syn aensicht Oostwaert aen, driemael naer de landen
daer de son daelt, en schudde driemael syne roede, op dat hy een begraven mensch
wt syne tombe moght trecken, en hem sette op de bevende aerde, en driemael trapte
hy barvoets op den grond: daer na sprack hy met een ysselyck gekryt.
65
1
2
3
4

syne: Hs.: ‘myne’.
’t ongemeten gevaert, de vestbestormer,: Hs. heeft hier geen komma’s.
die niet besterft: Cr: ‘tenzij verdwaalt’. Vgl. Oxf.: ‘’t en zij verdwaalt’.
[…]: Niet vertaald: ‘lunge passa e la dimostra a dito.’
aldus geloovense: Cr: ‘dit geloofde men’.
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7. hoort toe hoort toe ghy die donderende blixems van de sterren afstort naer beneden:
soo wel ghylieden die weermaeckers syt, inwoonders van de dwaelende lucht als
ghylieden die dienaers der onrechtvaerdige felle sielen syt in den eeuwigh schreyenden
afgrond: burgers des jammerpoels, ick roep u nu aen, en u heer van de rycken die
met vier syn opgevult.
8. slaet dit bosch en dese boomen gade, die [...] 5 gelyck het lichaem een herbergh
en kleed der siele is, alsoo sy elcke boom een van den uwen: waer me de Vranck
niet sal doorgaen, of ten minsten met den eersten slagh stil staen, en uwe gramschap
vreesen. hy had wt, en dese schrickelycke teeckens die hy 'er by voeghde, kan geene
tonge wtspreken ten sy datse godloos is.
9. met dit spreecken misverwde hy de fackels waer mede de helderheyd van den
nacht verciert word: en de maen werd droessigh, en bewimpelde hare hoornen met
nevels, en men saghse niet meer wtsteken. al vergramt verdubbelde hy syn gekryt.
ghy gedaghvaerde geesten koomtghe noch niet? waer sammeltghe soo lang? of
wachtge mogelyck na krachtiger en heymelycker woorden?
10. de krachtighste hulp krackeelt niet met de raeuwe kunsten door lange ontwennis.
en oock kan ick met de tonge die onsuyver van bloed is desen hoogen en
ontsichelycken naem wtspreecken: waerop Dis noyt weerbarstigh of doof was, nochte
Pluto te beslommert om te gehoorsaemen. [...] 6 meer wilde hy noch spreken; maer
hy merckte onder des, dat de besweering geluckt was.
11. ontelbaere en endeloose geesten quamen te voorschyn, sommigen die in de lucht
herbergen en dwaelen: sommigen die opdonderen wt den vuylen en dompigen grond
der aerde: noch traegh en verbaest door het diere verbod: om dat hun de
wapenhandeling hinderde: maer nu quamender die [...] 7 en in de boomen en onder
de bladers woonen.
12. de tovenaer, na dat hem nu niets meer tot syn voornemen ontbrack, keerde
wederom vrolyck naer den koning toe. myn heer, sprack hy, laet alle
twyffelmoedigheyd vaeren, en set uw hart gerust, om dat uw koninglycke setel
voortaen veyligh is. nochte de Fransche vyand, sal syne hooge stormgevaerten niet
weder konnen bouwen, gelyck hy meent. soo sprack hy, en vertelde daer na van stuck
tot stuck den voortgang syner toverkunst.

5
6
7

[…]: Niet vertaald: ‘numerate a voi consegno.’
[…]: Niet vertaald: ‘Che sì?... che sì?...’
[…]: Niet vertaald: ‘lor non si toglie’.
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13. hy voeghde 'r noch by: noch een' saeck heb icker by te wege gebrogt dieme niet
min behaeght: weet dat het haest gebeuren sal dat Mars met de son sich gaet
vereenigen in den hemelschen leeu. nochte hunne vlammen sullen de moeyelycke
winden of slaghregens of bulderingen temperen: dat na dat het aen den hemel schynt,
hy voorspelt alheel rampsaligen en heeten brandt
14. waerom wy hier eene hitte sullen hebben gelyck de verbrande Nasamonen en
Garamanten tot hun beswaring. doch het sal ons min lastigh vallen in een stad vol
water, en soo frissche schaduwe en groot geryf. maer de Vrancken in een dor en
ongenoeghelyck land sullen niet maghtigh syn dit te verdraegen: en [...] 8
15. ghy sult al sittende overwinnen, en ick geloof [niet] 9 dat ghe uw geluck meer
behoeft te wagen. maer soo de fiere Circas, die niet rusten kan, en hoewel het [...] 10
u 11 overvalt gelyck hy pleegh en u quelt; tracht hem maer te breydelen; om dat de
hemel, die u gunstigh is, u vrede sal geven, en uwen vyand beoorlogen.
16. de koning dit nu hoorende hiel sich wel versekert, soo dat hy de maght des vyands
niet meer vreesde. hy had de vesten, die van t stooten der rammen gebeuckt waren,
ten deele wederopgemaeckt: noch en stelde hy hiermede de sorge niet wt om die te
lappen daerse gebroken en geborsten waren. hier toe lieten sich alle burgers en slaven
gebruycken: en de geduurige arbeyd spoede sich.
17. maer geduurende dit wilde de godvruchtige Buljon niet, datmen de starcke stad
vergeefs soude bestormen, voor datmen eerst syn groot gevaerte en eenigh ander
tuygh weder bouwe. en hy noodigde timmerlieden in t bosch, die tot dat gebruyck
plegen stof en werck te bestellen. dese gaen met het kriecken van den dagh naer het
bosch: maer op hun komste hielse een nieuwe vreese te rugge.
18. gelyck een simpel kindeken syne oogen niet dar opslaen in tegenwoordigheyd
van eene ongewoone gryns; of gelyck het by duysteren nacht, sich spoocken en
gedroghten inbeeldende, verschrickt; alsoo vreesdense sonder te weten om wat
oorsaeck sy verbaest waeren; ten sy dat de vreese misschien hunne sinnen grootere
gedroghten als Chimeren of Sfinxen voor oogen schildert.
19. de troep keert al verbaest en vervaert wederom, en mengt en verandert soo de
dingen en de vertellingen, datse om t vertellen daer na belacht word, nochte de
wanschapen stucken worden niet gelooft. doen sendter de [hopman] 12 e[e]n stoute
en moedige rotte van wtgelese oversten naer toe, op dat die leydsman van den anderen
soude wesen, en dat de meesters int voorgaen hen stout souden maecken.
20. dese genaeckende, daer de boose geesten hunnen setel in dese bosschige naerheyd
hadden gesticht; sagense de swarte schaduwen soo haest niet, of hun hart zidderde
8
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[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[niet]: Vgl. Oxf.: ‘en ik geloof niet’.
[…]: Niet vertaald: ‘onesta, anco la sdegna’.
u: Hs.: ‘uw’.
[hopman]: Vgl. It. ‘il capitano’; Oxf.: ‘doen zend’er de hooftman’.
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en vroos tot ys. daer na gaense noch verder, heelende de snoode vreese met een stout
gelaet, en sy quamen soo verre, datse niet verre waren van de beswore plaets.
21. haestigh kloncker een geluyd ten bosch wt, twelck een ackergalm scheen die
beefde en het ruysschen van den zuydewind in sich gevoelde, en tgeschrey van water
dat tusschen klippen steent. ghy hoorter als een leeu die brult, als een slang die piept,
als een wolf die huylt, en als een beer die briescht, en ghy hoorter de trompet, en ghy
hoorter den klanck, en soo veele gemaeckte toonen drucken eenen toon wt.
22. doen bestorvense alle in t aensicht, en de vreese bleeck aen duysend tekens.
nochte tucht nochte rede vermagh soo veel niet datse darren voortgaen of stand
houden; om dat hun geweer benaut en karigh is tegens de verborgen kracht daerse
van getroffen waren. ten lesten vliedense: en een wt hunlieden de klucht
ontschuldigende, berichte den godvruchtigen Buljon daer aldus af:

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

73rº
23. myn heer, niemand isser onder onslieden die stoft het bosch te darren afhouwen,
om dat het soo bewaert is, soo dat ick geloof, en ick sout wel sweeren, dat Pluto hier
synen stoel gesticht heeft. wel driemael en meer heeft hy syn hart met harden diamant
gewapent, diet sonder beven kan aenschouwen. nochte hy is niet by syne sinnen, die
wagen dar te hooren hoe het donderende met eenen buldert en piept.
24. aldus sprack dees. onder andren was 'er Alcasto tegenwoordigh diese op dese
wyse hoorde spreeken: een man bot en dom van verwaentheyd: een verachter van
menschen en van de dood. die geen ysselyck dier soude gevreest hebben: nochte
schrickelyck gedroght of starcken man: nochte aerdbeving nochte blixem, nochte
wind, nocht wat anders schrickelycker in de wereld is.
25. hy krulde synen kop en grenickte en seyde: ick betroume te gaen daer dees niet
dar. ick ty alleen om dit bosch af te houwen, twelck een nest is geworden van troebele
droomen. geen ysselyck spoock saltme nu beletten, nochte gekryt of gebrul van bosch
of vogel: al weestge den wegh om door dese soo ysselycke holen naer de hel te gaen.
26. aldus stofte de ridder voor den veldheer, en van hem oorlof krygende ging heenen:
en hy sagh het bosch weder, en daerna hoorde hy desen, van wien een nieu gemor
wtquam: nochte daerom deynsde syn stoute voet niet, maer hy is stout en niet achtende
als te voren. en waer al op het verdadig[d]e land getreden; maer een ontsteken vier,
of het scheen soo, sette sich er tegens.
27. het groote vier groeyde, en spande syne beroerde en roockende vlam wt als een
hooge muur, en becingelde en bevryde dit bosch, dat niemand syne boomen kon
kloven of omhouwen. syne grootste vlammen hebben een gedaente van trotse en
getoornde sloten, en dees nieuwe Dis heeft syne rotsen gestarckt met grof geschut.
28. of gelyck onse krygslie op de wacht van de hooge toppen sich begeven, en
schrickelyck van wesen, met wat een dwarssen gesicht besiet deen den andren, en
de [...] 13 int ende vlied hy: en syne vlught is wel traegh, gelyck die van den leeu is,
die op de jaght vertreckt: maer tis doch een vlught en van vrees klopt syn hart […]
en [...] 14
29. doen dacht dees niet eens dat [hy] gevreest hadde, maer verder komende bestemde
hy t: en het speet hem en hy was gram; en een scharpe tand van bitter berou beet
hem in t hart: en stom en ontsteecken van droeve schaemte ging hy verbaest ter syden
alleen: om dat hy syn aensicht dat onlangs soo trots was in doogen der menschen
niet dorst opbeuren.
30. van Godefroy geroepen wesende vertoeft hy, en socht syn vertoef t'ontschuldigen
en begeerde achter te blyven; doch gaet hy 'er, maer traegh, en hiel den mond toe;
of 15 sprack tegens hem als een mensch die droomt. de veldheer besloot dat dese
ongewoone schaemte een gebreck en eene vlught in hem was; daer na sprack hy:
13
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[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘sin a quel punto ignoto affetto.’
of: Hs.: ‘op’. Vgl. It.: ‘o’.
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wat [sal] 16 dit nu worden? misschien syn dit guycheleryen en hooge wonderen der
natuure.
31. maer indien 'er yemand is door eenen edelen wille ontsteken om dese natuurlycke
behuysingen naer te speuren; gaet heenen, en leert het avontuur verstaen, en keer ten
minsten als een sekerder bode wederom. aldus sprack hy, en dry volgende dagen
werd het bosch besocht van den alder voornaemsten, en nietemin wass'er niemand
die voor die dreygementen niet vlood.
32. de vorst Tancredi was ondertusschen wtgegaen om syne geliefde vriendinne te
begraeven; en hoewel hy doods en quynende van aensicht was, en qualyck gestelt
om helm of pantser te draegen: nietemin dewyl 'er een leytsman van noode was
weygerde hy geenen last en gevaer, soo dat het levende hart syne kracht in t lichaem
soo wtstorte, dat het scheen dat hy hierin overvloed hadde.
33. de dappere ging opgetogen in sich selven, en swygende en omsichtigh tegens het
onbekende gevaer, en stond het felle gesicht van t bosch wt en het groot gemor van
t geluyd en aerdbeving, en hy voelde geenen schrick [...] 17 in syn hart [...] 18 en sie
haestigh rees de stad des viers in deese bosschige plaets.
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[sal]: Vgl. Oxf.: ‘wat zal dit worden?’
[…]: Niet vertaald: ‘e sol’.
[…]: Niet vertaald: ‘sente, ma tosto il seda, un picciol moto. Trapassa’.
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34. doen deysde hy, en bleef in twyffel staen, by sich selven spreeckende: waer toe
syn hier nu de wapens nut? sal ickme gaen werpen in den muyl deser gedroghten en
in de keel der verslindende vlamme? neen spaer uw leven tot wat anders daer eene
eerlycke oorsaeck van 't gemeene beste het vereyscht. maer weest siel mild gelyck
het eenen grooten man past: en soodanigh is wel waerd datmense daer vergiet.
35. doch wat sal het leger seggen, indien ick vergeefs weder keere? wat hoop isser
een ander bosch om te houwen? nochte Godefroy sal ymmer desen doorgang
onbesocht laeten; nu of yemand verder ging? misschien sal de brand dien icker sie
oprysen min van wercking syn als hy schynt. maer daer koom af wat het wil. en soo
spreeckende sprong hy 'er binnen. o stout bestaen!
36. nochte hem docht dat hy nu onder syne wapens geene hitte gevoelde of brand
als van een heet vier. doch konnen de sinnen qualyck soo ras oordeelen of het
waerachtige vlammen of grynsen waeren: waerom dese gelyckenisse haestigh [...]
19
verdween, en een dicke nevel werd die koude en duysternis veroorsaeckte, en de
koude en schaduwe verdween oock in een kleen uurcken.
37. Tancredi verbaesde, maer bleef onvervaert: en na dat hy alles in stilte sagh, sette
hy synen voet veyligh op de onheylige drempels, en bespiede alle de geheymenissen
van t woud. nocht daer verscheen wyders yet vreemds of seldsaems, nochte hy vernam
op den wegh geen beletsel of yet dat hem ontmoete; behalven dat het bosch self het
gesicht vertraeghde, en de treden bewimpelde en benevelde.
38. ten lesten sagh hy eene lange ruymte van gestalte als een schouburgh: en daer is
geen boom in, behalven dat int midden een hooge cipres rees als een verheve piramide.
hy geeft sich derwaert en toesiende verneemt hy dat 'er verscheyde teeckens in den
boom gesneden waren, den sulcken gelyck dien het oude diepsinnige Egypten gewoon
is voor schrift te gebruycken.
39. onder d'onbekende teeckens syn eenige mercken van de Syrische tale geschreven,
die hy wel verstaet: o ghy stoute ridder, die binnen de speloncken des doods uwen
voet dart setten. ay sytghe niet soo wreed alsghe starck syt, ay ontroer dese
heymelycke plaets niet. vergeef het de siele die van 't licht versteecken is: die leeft
behoort met den dooden niet te vechten.
40. dit sprack dese spreuck. en hy luysterde naer den verborgen sin der korte rede:
ondertusschen hoorde hy stadigh den wind door bladeren en teenen ruysschen: en
een' klanck loosen, die een beklaeghelycke toon van menschelycke suchjes en nocken
scheen te wesen: en een ick en weet niet wat verwarde stem storte medoogen schrick
en droefheyd in syn harte.
41. doch endelyck trock hy syn swaerd wt, en sloegh met groote kracht den hoogen
boom: o wonder! de doorhouwen schorsse leverde bloed wt, en verwde d'aerde rood
om sich heenen; hy verschrickte al heel, en daerna hervatte hy den slagh, endelyck
19
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beried hy sich om daer naer te sien: doen hoorde hy een ononderscheyden gesteen
als wt eene tombe voortkomen.
42. die daer met eene bescheyde stemme: ay Tancredi, sprackse, ghy hebtme te seer
gequetst, dit sy nu genoegh. ghy hebtme wt het lichaem, dat met my en door my leeft
als in eene geluckige herberge leeft, gejaeght. waerom hebtghe bedorven den
ellendigen boom, daer myn harde dood aen verknocht was? wilt ghy, wreede, 20 uwe
vyanden na de dood in hunne graven mishandelen?
43. Clorinde was ick, nocht geen menschelycke geest woont alleen in dese harde en
ruyge plante; maer oock een yegelyck Vranck of heyden die syn leven voor de hooge
vesten gelaten heeft, is hier door eene nieuwe en vreemde besweringe gebonden, ick
weet niet of ick sal seggen in lichaem of in een graf. de rancken en tacken syn gesielde
sinnen, en ghy syt een doodslager, indienghy se afhouwt.
44. doen, gelyck een krancke, die in den droom eenen draeck siet, of eene lange
slange met vlam becingelt, of het hem wel verdacht is of ten deele verneemt dat
gelyckenissen geene waerachtige gedaenten syn, nochtans begeert te vlieden, soo
veele vrese brengt hem [de] schrickelycke en felle gelyckenisse toe: alsoo en gelooft
de tsaechachtige vryer niet ten vollen het valsche bedrogh, en nietemin vreest hy en
deyst.
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ghy, wreede,: Hs. heeft hier geen komma’s.
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45. en op die wyse is in syn gemoed een stryd van verscheyde hartstoghten dat het
beeft en bevriest: en door die krachtige en schielycke ontsteltheyd ontvalt hem syn
swaerd en de vrees houd op. hy is buyten sich selven: hy waent dat syne gequetste
jongvrou die schreyt en kermt tegenwoordigh is. dit bloed te sien kan hy niet
verdragen: nochte het suchten, van dese quynende die steent, aenhooren.
46. aldus ontstelt geene gedaente van diepe vreese dit hart, dat stout tegens de dood
is; maer een valsche schyn, een ydel gekerm bedrieght hem die alleen koortsigh van
minne is. middelertyd veeght een geweldige wind syn swaerd ten bosch wt. waerom
hy overwonnen scheyde, en vond daer na op wegh syn swaerd, en greep het weder
op.
47. doch hy keerde niet wederom, nochte dorst de verborge oorsaeck van nieus
ondersoeckende bespieden. en by den oppersten veldheer gekomen synde, vergaerde
hy syne sinnen wat en bedaerde. hy begon aldus: ick ben, heer, een bode van
ongeloofde en ongelooffelycke dingen. tgeenmen van het felle schouspel seyt en van
het schrickelyck getier, is alles waerachtigh.
48. my verscheen daer een wonderlyck vier dat sonder stof in eenen oogenblick vatte,
twelck rees, en sich wtbreyende scheen eenen muur te maecken, en door gewapende
gedroghten beschermt te worden. doch ick tradt 'er door heenen, soo datme de brand
niet versengde. nochte de toegang werd [...] 21 op dien oogenblick werd het koud en
nacht: daer na keerden de dagh en het licht weder.
49. ick sal u van meer dingen seggen: dat een menschelycke geest die sinnen en rede
gebruyckt den boomen levendigh maeckt [...] 22 self heb ick de stem gehoort dieme
noch klaghelyck in den ooren klinckt. elck hou in de boomen droop van bloed als
ofse weeck vleesch hadden. neen neen ick kan niet meer, ick beken dat ick verwonnen
ben, nochte schorsse afpellen, nochte tack vellen.
50. aldus sprack hy, en ondertusschen walde het gemoed des hopmans in een onweer
van gedachten. hy docht of hij self derwaert behoorde te gaen, (soo veel wercks
maeckte hy 'er af) om de toverye weder te ervaeren. of dat hy sich van andre stof
soude voorsien, die verder te halen was, en niet soo licht 23 te bekomen. maer de
kluysenaer riep hem wt het diepste syner gepeysen, en sprack daer na.
51. laet die stoute gedachten vaeren: andere passen u, 24 als het bosch van syne boomen
te plonderen: de voorsteven van t geluckige schip genaeckt alree aen den eensamen
oever, en stryckt de goude seylen: de verwachte ridder maeckt alree de schandelycke
gebroke ketens los op den oever. de bestemde uure is niet verre dat Sion sal gewonnen,
den vyand verdelght worden.

21
22
23
24

[…]: Niet vertaald: ‘dal ferro mi conteso’. Cr: ‘mij door het staal betwist.’
[…]: Niet vertaald: ‘Per prova sollo’. Cr: ‘weet tot een proef.’
licht: Cr: ‘swaar’.
andere passen u: Cr: ‘een ander past het’; C haalde bovendien ‘als’ door.
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52. aldus sprack hy, syn aensicht in vier blaeckende, en syne woorden kloncken meer
als menschelyck. en de godvruchtige Godefroy keert syne gedachten elders naer toe,
[om] dat hy nu niet langer ledigh wilde sammelen. maer [de] son in den hemelschen
kreeft klimmende, veroorsaeckte ongewoone hitte: twelck strydende met syn
voornemen en syne soldaeten, allen last onverdraeghelyck maeckte.
53. alle gesegende starren worden aen den hemel gedooft: wreede gestarnten
meesterden hem: waerdoor vocht regende 25 die de lucht boosaerdige en wreede
inbeeldingen indruckte en ingaf. de schadelycke hette groeyde, en smoockte altyd
doodlycker aen alle syden. een snooder nacht volgde den snooden dagh, en de dagh
sagh een snooder dagh naer sich.
54. noyt rees de son datse sich niet besprenckelt en omringt onder en boven met
bloedige dampen vertoonde nochte het aensicht helder genoegh: een druckigh
voorspoock eenes rampsaligen daghs; 26 datse noyt scheyde als met roode vlecken
geverft; datse met haer wederkeeren geene gelycke quellagie dreygde, en d'alree
gelede swarigheden niet en verslimde met sekere vreese voor toekomende verdriet.
55. terwylse wt den hoogen straelde, sagh het sterflycke oogh, soo dickwils het
omsagh, bloemen verdorren bladers verwelcken het dorstige gras quynen, d'aerde
splyten, en het water verminderen; en d'onvruchtbaere wolcken in de lucht verspreyt,
vertoonden sich elders 27 in de gedaente van vlammen.
56. het aensicht des hemels geleeck eenen swarten barnoven, nochte niets verscheen
'er dat ten minsten doogen verquickte. de westewind sweegh in syne spelonck en de
dartelheyd der luchjes sit al heel gesloten. alleen blies 'er (en tscheen fackelroock)
een wind die van den Maritaenschen oever waeyde; die lastigh en ongenoeghelyck
boesem en wangen met een dicht gebulder reys op reys trof.
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regende: Hs.: ‘reggende’.
daghs;: Hs. heeft hier (evenals na ‘geverft’) een punt. V. veranderde de zinsstructuur van
zijn oorspronkelijke vertaling door driemaal boven de regel ‘datse’ toe te voegen. Hij vergat
de punten na ‘daghs en ‘geverft’ te veranderen in (punt) komma’s.
elders: Cr: ‘anderen’.
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57. de nacht heeft daer na geene vrolycker schaduwe, maer een gelycke sonnehitte
isser in gedruckt, en sy heeft haer kleed doorweven met vierbalcken staertstarren en
andre vierige soomen. nochte daerom, o ellendige landouwe, staet de gierige maene
u ten minsten toe haere daudruppels: en bloemen en kruyden wenschen vergeefs om
haer natuurlyck sap.
58. de soete slaep vlied als balling d'ongeruste nachten, en de quynende menschen
kunnen hem niet te rugge troonen. maer dorst is noch het jammerlyckst onder alle
rampen; overmits de heyloose jonckvrou, 28 met venynen en sappen, die bitterder en
doodlycker syn als de helsche Styx en Acheron, Judea droesigh en alle bronnen
vergiftigh gemaeckt heeft.
59. en de kleene beeck Siloe, die suyver en helder beleefdelyck den Vrancken haere
schatten offert, bedeckt nu naulycks haeren droogen grond met laeu water, en bied
schaersse hulp: nochte de Po die in Maymaend allerdiepst is, verschaft overvloed
voor hunne begeerte: nochte Ganges of de Nyl, nu de herbergen van dorst niet
vernoeght syn, en het groene Egypten bevloeyt. 29
60. die oyt gesmolten silver tusschen groene oevers heeft sien stil staen, of quicksilver
steyl van eene rotse storten, of traeger over eenen grasigen heuvel: dees fatsoeneert
en beschryft en bestelt syne toghtige begeerte stof tot verdriet: om dat hun kil en
sacht beeld verdrooght en verhit in de weerspannige gedachten
61. ghy saeght 'er de leden des groflyvigen soldaets (die niet en reysde door scherpe
wegen, nochte yseren last aenvaerde waermede hy altyd pleegh beladen te gaen
nochte yser smeede) naer de dood overhellen: om datse nu verslapt, en van hitte
verbrand waeren, soo lagense ter neder als een gewight voor sich selven onnut: en
in d'aders leefde een heymelyck vier, 't welck weydende die allengskens smolt.
62. de klepper, die onlangs soo fors was, quynde, en nuttighde het gras, dat syn
waerde voeder was, al walgende. de swacke voet waggelde, en de hals korts soo
trots, hing nu nederwaert: geene geheughenis heeft hy van synen prys: nochte de
liefde tot edele glorie doet hem blaecken. d'overwinnende roof en rycke behangsels
schynt hy snoode te rekenen te haten en te versmaden.
63. de getrouwe hond quynt en vergeet de sorgen syns heeren en syner lieve
woonstede. hy leyt wtgereckt, en altyd hygende noodight hy nieuwe koelte voor den
inwendigen brandt. maer had natuur hem anders ademtoght gegeven om de hitte vant
harte te temperen, hy sou nu geene of weynige verkoelinge daervan hebben soo dese,
waer naer hy hyght, dick en swaer is.
64. aldus quynde het aerdryck, en in sulck eenen staet laegen 'er d'ellendige menschen:
het vroome geloovige volck alree wanhopende aen d'overwinning, vreesde voor
d'wterste swaerigheden; en alsins hoordemen eenen gemeenen galm van sulcke
28
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jonckvrou: Cr: ‘heer’.
bevloeyt: Cr: ‘overstroomt’.
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woorden: o Godefroy wat hoop isser wyders? of wat toeftghe langer? soo alle uw
leger vast ter dood gaet?
65. ah met wat kracht meentghe onser vyanden hooge bolwercken te veroveren?
waer van daen verwachtghe stormgevaerte[n]? 30 siet hy alleen de gramschap des
hemels niet aen soo veele teeckens openbaren? duysend vertooningen en duysend
nieuwe wonderwercken versekeren ons dat syn wil ons tegen is: en de son brand
over ons, dat Indien en moorenland min verkoelings van doen heeft.
66. meent dees dan datter niet aen gelegen is, dat wy als een verachte en onwaerdige
schaer, snoode en onnutte sielen naer de dood gaen; op dat hy den koningklycken
scepter magh handhaeven? 31 soo lang sal dan dit een geluckig lot schynen des geenen
die heerscht: twelck hy tot nadeel van t onderdane volck begeerigh soeckt te behouden.
67. aenschout nu de medoogende voorsienigheyd, en beleefde siel, des geenen die
den naem van godvruchtigh voert: de behoudenis der synen vergeet hy, om voor sich
te behouden eene ydele en schadelycke glori: en siende dat bronnen en beecken voor
ons wtgedrooght syn, laet voor hem Jordaenwater haelen: en sittende met weynigen
aen eene blyde tafel, mengt Cretischen wyn met versch water.
68. aldus spraecken de Vrancken. maer de Grieckse Prins, die alree moede is hun
vaendel te volgen; waertoe hier gestorven, sprack hy, en waerom by my selven te
maecken dat de schaere vermindere? indien Godefroy blind is in syne dwaesheyd,
dat strecke 32 hem en synen Vrancken tot schade. wat schaed het ons? en sonder oorlof
te neemen, scheyde hy al swygende by nacht.

30
31
32

stormgevaerte[n]: Vgl. Oxf.: ‘stormgevaarten’.
handhaeven?: Hs. heeft een komma na ‘handhaeven’. Vgl. Oxf.: ‘op dat hij den koninklijken
scepter mach swaaijen?’
strecke: Hs.: ‘strecken’. Vgl. Oxf.: ‘dat strekke hem en zijne Vranken tot schaade.’
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69. dat voorbeelde maeckte beroerte genoegh, gelyck of het nacht hadde geweest by
klaeren dage; en sommigen besloten hem te volgen. desen die Clotareo en Adamaro
volghden, en d'andren oversten die nu been en stof syn; na dat de trouwe, diese om
stryd swoeren, gebroken is van hem die alles breeckt. alree togense op de vlught, en
alree scheyder een heymelyck door de duystere lucht.
70. of het Godefroy al hoorde en sagh, en strengere hulpmiddelen vaerdigh kon
hebben; soo vlood hyse en ysde 33 daer af, en aenbad opgetogen den koning der
weereld, met dat geloof t welck stroomen staende hiel, en berge dede leggen: dat hy
nu syne genadebronnen wilde ontsluyten. syne handen leyde hy te saemen, en van
brandenden yver keerde hy syne oogen en stemme ten hemel.
71. o vader en heere, indienghe in de woestyne soeten dau over u[w] volck hebt laten
regenen; indienghe de sterflycke hand bekrachtight hebt, om de rotsen te breecken,
en eene levendige beeck wt den geopenden bergh te doen springen: vernieu nu over
desen de selve exempelen; en is de verdienste ongelyck, verdelgh hunne misdaden
door uwe genade: en helpse die uwe soldaeten genoemt syn.
72. dese gebeden die wt eene rechtvaerdige ootmoedige begeerte sproten waren nu
niet traegh; maer se vloogen vaerdigh en snel ten hemel voor God, als gevlerckte
vogels. d'eeuwige vader ontfingse, en keerde syn godvruchtigh aenschyn, naer syne
geloovige schaeren: en hy ontfarmde sich over hunnen soo swaeren last en nood, en
sprack met vriendelycke woorden:
73. het beminde leger hebbe tot hier toe syne harde en gevaerlycke tegenspoed
geleden; en de helle en de weereld sy 'er met wapens en verborge kunsten tegens
gewapent. nu begint 'er eene nieuwe orden der dingen, en het keere sich tot syn heyl
en voorspoed: het regene, en syn onverwonnen ridder keere, en wreecke 34 den vyand
van Egypten tot syne glorie.
74. aldus spreeckende schudde hy syn hoofd, en de wyde hemelen en dwaelende en
vaste starren beefden; en de lucht beefde eerbiedighlyck, en de velden des Oceaens,
en bergen en blinde afgronden. terstond saghmen ter slincker hand ontsteecke lampen
blaecken, en meteenen hoordemen eenen hellen galm, met vrolyckheyd van stemmen
en hoogen klanck.
75. sie terstond en niet door sonnekracht reesender alree wolcken in den hoogen van
der aerde; maer alleen van den hemel die alle syne poorten opent en ontsluyt,
daeldense snellyck naer beneden: sie een onversiensche nacht sloot den dagh in syne
schaduwen die hy alsins hadde wtgespreyt: een geweldige plasregen volghde 'r op,
en de vliet wies soo hoogh, datse over de kanten liep.
76. gelyck wanneer by somertyd een gewenschte regen valt, een vlught queeckende
eenden, dien vrolyck met een heesch gemor op den droogen oever verwacht: en de
33
34

ysde: Hs.: ‘ysder’.
wreecke: Cr: ‘kome’.
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wiecken in t koele vocht ontvout, nochte geen sich weygert te baden, en versamelt
in eenen dieperen grond en lescht en dompelt synen dorstigen wille.
77. alsoo groeten desen vrolyck al roepende den stortenden regen, dien de medoogende
rechterhand des hemels wtgoot: het deed eenen yegelycken goed syn hayr soo wel
als den mantel te besprengen. die droncken wt glasen en helmen om stryd: die
dompelden de handen in [het] versche water: die bespatten hun aensicht, en die hun
hooft; die loos vulden 'er vaten mede tot een beter gebruyck.
78. nochte het menschelyck geslaght vermaeckte sich niet alleen, en quam syne
schade herhaelen; maer het aerdryck dat te voren bestreden en kranck syne leden vol
kloven hadde, soop den regen en heelde, en de deelkens soncken tot in den binnensten
boesem, en verschaften mildelyck voedsaeme vochtigheden aen kruyden en bloemen.
79. en eene gelycke sieckte, diens inwendige deelen de levendige vochtigheden
verbrandeden, ververschte hy en weghschuyvende d'oorsaeck des quaeds, voor twelck
syne leden aes en spyse streckten, bevrydese en hersteldese, en leverdese soodanigh
als sy in d'allerfrischte en groenste tyd waren: alsoo datse hunne gelede swaerigheden
vergeetende weder kranssen en vrolycke prieelen hanteerden.
80. ten lesten hiel de regen op, en de son keerde, maer s'ontvoude soete en
gemaetighde straelen, vol van mannelycke kracht, gelyckse pleegh in t ende van
April int begin van den May. o edel betrouwen, die god wel eert: hy vaeght de lucht
van allen doodlycken last, verandert orden en gesteltenis der tyden, overwint de
wreetheyd der starren en des noodlots.
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Veertiende gesang.
1. De duystere nacht rees nu wt den sachten en koelen schoot haerer groote moeder,
aenvoerende soete luchjes en eenen dichten regen van kostelycken en suyveren dau:
en schuddende den vochtigen soom van haer kleed, stroyde bloemen en groente: en
de windekens klappende met hunne wiecken, vleyden den slaep der sterfelycke
menschen.
2. en de selve dompelden alle gedachten die van god geleyd werden, 1 in eene soete
diepe vergetelheyd: maer de koning der weerelt sat waeckende in een eeuwigh licht,
in syne heerschappye, en keerde syn genoeghelyck en genadigh aenschyn van den
hemel den Franschen veldheer toe. hier noodighde 2 hy naer hem eenen gerusten
droom, waer door hy syn groot besluyt openbaerde
3. niet verre van de goude poorte waer door de son ryst, is eene kristalyne deur in t
oosten, diemen gewoon was te voren t'ontsluyten; op dat indienmen den ingang
ontsloot voor den wassenden dagh, de droomen hier wt voortquamen die god wt
genade aen suyvere en kuysche sielen wil openbaeren. hier wt nu spande die droom
die naer den godvruchtigen Buljon toe afdaelde, syne goude wiecken naer hem toe.
4. noijt vertoonde gesicht of droom aen yemand als nu aen desen soo schoone en
fraeye beelden, die hem ontsloten de geheymenissen der starren en des hemels: waer
wt als in eenen spiegel speelde 3 dit geene twelck daerboven waerachtig in hun is.
hem docht dat hy vervoert was in eene helderheyd die blanck was en vervult en
verciert met goude vlammen.
5. en terwyl hy in dese verheve plaets beschoude de grootheyd, de bewegingen en
de t'saemenstemming: sie soo quammer een ridder met straelen vier omgord tegens
hem aen [...] 4 het soetste dat ick oyt hier beneden hoorde spreken: o Godefroy
omhelstghe my niet, en spreecktghe uwen getrouwen vriendt niet toe? kentghe Huygh
nu niet?
6. en hy antwoorde hem: dit nieu gesicht, t welck voortkomt van eene wonderlycke
vercierde son, heeft myn verstand van d'oude kennis soo vervreemt, dat het traegh
by sich selven koomt: daer na viel hy hem driemael met eene soete vriendelycke
genegentheyd om den hals met syne armen: en het omhelsde beeld vlood driemael
in het ydel, gelyck een lichte droom of wufte lucht.
7. dees grenickte: en sprack: ick en ben nu niet, gelyck ghy meent, met een aerdsch
kleed omgord. maer hier een burger der hemelsche stad wesende sietghe eene
eenvoudige gedaente, en blooten geest. dit is gods kerck; hier syn de stoelen syner
ridderen, en ghy sult hier uwe sitplaets hebben. wanneer sal dit wesen? antwoorde
hy; ontbind den sterflycken band, indien my die belet hier te blyven.
1
2
3
4

van god geleyd werden: Cr: ‘de dag medebrengt’.
hier noodighde: Cr: ‘vandaar zond hij’.
speelde: Cr: ‘zach’.
[…]: De vijfde regel van de stanza is niet vertaald.
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8. wel haest sultghe, sprack Huygh wederom, in de heerlyckheyd der triomfeerenden
vergaderen. doch het betaemt u datghe oorlogende eerst hier beneden veel bloed en
sweet vergiet: de heerschappye des heyligen lands moetghe eerst den heydenen
ontrucken; en een Christen hof daerin bouwen; daer uw broeder namaels in regeren
sal.
9. maer op dat uwe begeerte levendiger werde in de liefde van tgeen boven is aenschou
staroogende dese blinckende wooningen en dese levendige vlammen, die van een
eeuwigh wesen gesielt en geswaeyt worden: ghy hoort de goddelycke sirenen met
engelsche maete, en den galm van haere hemelsche liere. daer na sprack hy: buygh
(en toonde hem d'aerde) uwe oogen herwaert tot het gene de leste kloot bevat.
10. hoe snood is d'oorsaeck, die daer beneden loon en krackeel is voor de
menschelycke deughd: in hoe kleen eenen ring en binnen wat naeckte eensaemheyd
is uw hooghmoed benepen. de see besluyt desen kringk rondom als een eyland; en
dat, om dat d'oceaen nu [...] 5 nu woest is, heeft by sulcke naemen geene gelyckheyd,
maer theeft lage moerasschen en korte staende wateren.

5

[…]: Niet vertaald: ‘chiamat’.
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11. aldus sprack d'een; en d'ander draeyde syne oogen, als versteurt en grenickte 'r
om. om dat hy sagh zee aerdryck en vlieten alleen een stipken te wesen: om [...] 6 en
verwonderde sich dat onse sotte menschelyckheyd sich sette in de schaduwe by de
stroomen, als een slaef naer heerschappye stond, en hare faem verwisselde nochte
den hemel aenschoude, die hem by sich noodighde en riep.
12. waerom hy antwoorde: dewyl het gode niet en behaeght 7 myne voeten los te
maecken van myne aerdsche gevangenis; soo bid ick u, datghe my aenwyst den wegh
die onder de doolingen der weereld min bedrieghelyckst is. en Huygh antwoorde
hem wederom: de wegh dienghe betreed is de waerachtige, set uwe voeten daer niet
buyten. alleen raede ick u dat ghe den soon van Bartel wederom roept wt syne
langwylige ballingschap.
13. Waerom, 8 indien de diepe voorsienigheyd u tot oppersten veldheer van desen
toght verkoren heeft; sy met eenen bestemt heeft datse 9 behoort de hoogste
wtvoerdersse 10 van uwe raedslagen te wesen. het eerste deel is u, het tweede haer 11
toegestaen: 12 ghy syt het hoofd, sy 13 de hand van dit leger. en geen ander magh hare
14
plaets bekleeden, en u is het niet geoorlooft.
14. haer 15 alleen sal 't niet misstaen af te houwen het bosch, twelck de tovenaer in
syn gewoud heeft: en uw leger dat by gebreck van volck onvermogende schynt tot
soo groot eenen aenslagh; en schynt geparst te wesen om te vertrecken; sal door hem
van nieus tot den aenslagh gesterckt worden, en t maghtige oostersche leger en [de]
versterckte vesten veroveren.
15. hy sweegh en Buljon antwoorde: o hoe aengenaem soude het my wesen dat de
ridder wederkeerde. ghy, die alle verborge gedachten siet, weet of ick hem liefhebbe,
of ick waerheyd spreeck. maer met wat rede of waer na toe moetmen eenen bode om
hem afsenden? wiltghe dat ick hem bidden of bevelen sal? en hoe sal dit eerlyck en
wettigh geschieden?
16. doen antwoorde hem d'ander: d'eeuwige koning, die u met soo veele en groote
genade vereert, wil datghe van desen, waerover hy u de heerschappy gegeven heeft,
oock geeert en geviert word. daerom versoeck ghy het niet (nochte misschien sou
dat versoeck niet wesen sonder schimp van t opperste gebied) maer versocht wesende
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
behaeght: Hs.: ‘behaeghde<t>’. V. schreef een t over de e van ‘behaeghde’ en vergat
vervolgens de d door te halen. Vgl. Oxf.: ‘behaagt’.
Waerom: De hoofdletter aan het begin van de stanza is zeer ongebruikelijk in het Hs. Vgl.
‘waerom’ aan het begin van stanza 12.
datse: Cr: ‘hij’.
wtvoerdersse: de laatste drie letters zijn doorgehaald door C.
haer: doorgehaald door C; Cr: ‘hem’.
toegestaen:: Hs. heeft hier geen leesteken.
sy: doorgehaald door C; Cr: ‘hij’.
hare: doorgehaald door C; Cr: ‘zijne’.
haer

: doorgehaald door C; Cr: ‘hem’.
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gedoogh het; en vergeef het hem soo ras ghy gesmeeckt word van der anderen
gebeden.
17. Guelfo sal u bidden (god geeft het hem soo in) datghe den fieren jongeling dese
dooling quyt scheld, waerin hy geloopen is door overtollige gramschap; soo dat hy
weder in t leger en in syn ampt keere. en hoewel de jongman nu verre loopt mallen,
en verydelt door ledigheyd en minne; 16 twyffel daerom niet, of hy sal ter bequamer
tyd met grooten wensch wederkeeren.
18. om dat uw Peter, wien de hemel de diepe kennisse syner geheymenissen
deelachtigh maeckt, boden na sekere plaets sal weten af te vaerdigen, daer hy sekere
tyding van hem sal bekomen. en hun sal de wyse en wetenschap aengewesen worden,
om hem te verlossen en tot u te geleyden. aldus sal endelyck de hemel alle uwe
dwaelende gesellen onder uwe heylige vendels vergaderen.
19. nu sal ick myne rede met een kort besluyt besluyten: twelck ick weet u aangenaem
sal wesen. uw bloed sal met het syne gemengt worden, en eene waerdige en heerlycke
afkomst sal 'er wtspruyten. hier sweegh hij, en verdween als een lichte wind, of een
drooge en dunne nevel in de son: en de slaep vertrock en liet syn gemoed van blyschap
en verwondering beroert en ingenomen.
20. doen opende de godvruchtige Buljon syne oogen, en sagh den dagh alree
gewasschen en geboren; waerom hy ophiel van rusten en schoot het harnas 17 over
syne vermoeyde 18 leden aen; en een luttel staende, quamen de vorsten by hem in
syne tente, de gewoone vertreckplaets. daerse te rade saten, en gewoon waren te
besluyten, tgeen elders int werck werd gestelt.
21. de goede Guelfo, in wiens harte nieuwe gedachten gestort waren, hier eerst
beginnende te spreecken sprack tegens Godefroy: o genadige vorst vergeefme ick
koom om u yets te versoecken, dat is vergiffenis van eene misdaed, die noch versch
is; waerom het moght schynen eene haestige en onrype vraege.

16
17
18

minne;: Hs. heeft hier een punt.
harnas: Cr: ‘swaare’.
vermoeyde: Doorgehaald door C. Vgl. Oxf.: ‘en schoot het swaare harnas over zijne leden
aan.’
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22. maer denckende dat dit van den starcken Reynout aen den godvruchtigen Godefroy
word versocht; en siende op my, die hem soeck versoent te sien, die al heel geen
slecht voorbidder ben: soo hoop ick lichtelyck dit te verwerven, het welck voor eenen
yegelycken geene onnutte gave sal wesen. ay vergun het, wat weygertghe, en dat hy
tot boete van syne doolinge, syn bloed voor t gemeen beste verquiste.
23. en wie sal, is hy 't niet, dees held wesen, die de schrickelycke boomen sal darren
afhouwen? wie sal tegens tgevaer des doods met een onvertsaeghder en standvastiger
borst aentreden? ghy sult de vesten sien schudden en de poorten ter aerde vellen, en
hem de voorste van allen opklimmen[...] 19
24. leverme soo dapper eenen neef, en lever aen u selven eenen stouten wtvoerder.
gedoogh niet dat [hy] verloght in eene snoode ruste, maer lever met eenen desen
syne glorie, hy volge uw triomfeerend vaendel; men sta hem tgetuygenis syner deughd
toe. en u aenschouwende als synen meester en vorst, bedryf int openbaer tgeen hem
past.
25. aldus bad hy; en een yegelyck volghde syne gebeden met een gunstige
mompelinge: waerdoor Godefroy, als of hy syn gemoed neyghde tot eene saeck daer
hy te voren niet op gedacht hadde, doen sprack: hoe kan t geschieden dat ick genade
soude weygeren aen u die het versoeckt en begeert? de strengheyd wycke, en rede
en wet sy tgene d'algemeene bestemming verkiest.
26. Reynout keere weder: en breydele van dit voorgaende met meer maetigheyds
d'oploopende gramschap: en vereffene de groote hope die hy gevat heeft en de
gemeene wensch met synen wercken. maer o Guelfo het ontbieden past u. verkies
ghy den bode, en send hem daerghe meent den gestrengen jongeling te vinden.
27. hy sweegh, en de Deensche ridder opstaende sprack: ick soeck de bode te wesen
om henen te gaen: nochte ick weyger niet den verren of twyffelachtigen wegh in te
slaen [...] 20 dees is dapper van hart en handen. waerom d'aenbieding den goeden
Guelfo wel behaeght. hy wil dat hy een bode, en Ubaldo, een loos voorsichtigh en
schalck man, 21 de andre sy.
28. Ubaldo hadde in syne jeughd gesien en ondersocht verscheyde zeden, verscheyde
landen; omwandelende van de koudste riemen onser weereld tot aen de brandende
Mooren. en als een koopman van deughd en wysheyd hadder vertellingen 22 gewoonten
en gebruycken geleert. daer na 23 van Guelfo in syne rype oude aengenomen wesende
was hy onder tgeselschap en hem seer aengenaem.

19
20
21
22
23

[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
man,: Hs. heeft hier geen leesteken.
vertellingen: Cr: ‘de taal’.
daer na: Hs. ‘daer nam [-hem] van Guelfo [-aen]’. Vgl. Oxf.: ‘Daar na wiert hij van Guelfo
in zijne rijpe oude aangenomen’.
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29. aen sulcke boden gafmen den eerlycken last om den grooten hopman weder te
roepen. en Guelfo ging naer dese stadt toe binnen welcke Beaumont synen
koninglycken setel hadde: om datmen geloofde naet gemeen gerucht en het sekerste
gevoelen dat hy daer was. maer de goede Romito 24 die hunne quade sendinge kende,
quam binnen, en steurde hunne rede.
30. en sprack: o ridder volgens het gemeene gerucht van 's gepeupels valsche waen
volghtge eenen trouweloosen en vermetelen leytsman, die u vergeefs doet loopen en
arbeyden. ga nu na den naesten oever van Ascalon, daer een stroom in zee schiet,
daer sal een man die ons vriend is u ontmoeten: ick segge u datghe sult gelooven al
wat hy u seggen sal.
31. hy heeft by sich selven veel gesien en al overlang door my gehoort 25 van uwe
voorgesiene hooge reyse: ick weet dat hy u soo beleeft sal syn als hy wijs is. aldus
sprack hy tegens hen, en Carlo vraeghde hem wyders niet, nochte oock d'ander die
met hem ging de boodschap doen: maer sy gehoorsaemden de woorden, die gods
geest hem pleegh te dichten.

24
25

Romito: Cr.: ‘Kluyzenaar’.
en veel al overlang door my gehoort: Hs.: ‘en veel gehoort <al overlang door my gehoort>’.
V. vergat het eerste ‘gehoort’ door te halen.
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32. sy naemen voorraed, en lust prickeldese soo seer, datse sonder vertreck te post
heenen wandelden: sy namen hunnen cours naer Ascalon, daer de zee die 'r na by
leyt, op het strand gebroken word: en noch hoordense niet hoe de rotsen
wedergalmden, en luyde zeegeruysch; wanneerse aen eenen vliet quamen, die door
nieuw water en nieuwen regen gewasschen was:
33. alsoo dat hy van syne gote 26 niet kon bevat worden, en hy loopt vaerdiger en
sneller als een pyl. terwyl dese in twyffel hingen, verscheen 'er een oud man
eerwaerdigh van aengesicht, gekroont met eenen langen beuckenboom, en suyvere
kleedinge, die van wit linnen geweven is. dees schudde een teentjen, en bewandelde
barvoets de baeren en settese tegens den stroom.
34. en gelyck by den noordpool, 27 indient gebeurde dat de winter de wateren bevroos
en stremde, de boeren met eenen troep pleegen op het ys te loopen, met schaetsen,
en veyligh voort struyckelen: alsoo quam hy 'er aen over d'onvasten grond deser
laeuwe en onbevrore wateren: en hy quam haestigh ter plaetse, daer beyde de ridders
op hem starooghden, en sprack:
35. o vrienden ghy volght een lastigh en hard ondersoeck, en tis wel van noode dat
u een ander leyde; overmits de gesochte ridder verre van dese landouwe in onbekende
28
en ongeloovige landen is. o wat al arbeyds schiet 'er noch voor u over! wat al zeen
en oevers moetghe noch doorreysen! en uw soecken streckt sich buyten de grensen
van onse weereld.
36. maer hebtghe geenen lust 29 de verborge spelonck in te gaen, waerin ick myne
heymelycke wooninge hebbe, om daer geene geringe saecken van my te hooren, en
tgeene meer vereyscht word van u verstaen te worden. hy hadde geseydt, en doen
gaf hy ruymte het opgeleyde water: 30 en het vertrock en weeck terstond: en aen d'eene
en aen d'andre syde hing het gekromt als bergen, en midden scheen het gedeelt.
37. hy greepse by de hand, en leydese binnen in den diepsten grond van synen vliet:
men sagh 'er een flaeu en twyffelachtigh licht, gelyck Cinthia in de bosschen wense
noch niet vol is: evenwel sy sagen ruyme holen swanger van water, waer wt alle
aders naer ons toe springen, die in bronnen wtbarsten of in wufte stroomen of meeren
vloeyen of sich wtbreyen in een leck.
38. en men kan 'er sien waer de Po wt geboren word, en waer de Hidaspis Ganges,
Eufraet en Ister wt vloeyen: waer eerst de Tanais begint, en de nyl verberght 'er synen
heymelycken oorsprong niet. noch dieper vindense eenen vliet die levend swavel
26
27

28
29
30

van syne gote: OVr: ‘binnen synen boord’.
en gelyck by den noordpool: Hs.: ‘en gelyck [- soo boven by den noordpool], [-soo].’ V.
vergat het doorgehaalde ‘by den noordpool’ elders in te voegen. Vgl. Oxf.: ‘Gelijk dicht aan
de Noordpool’.
onbekende: Hs.: ‘onbebekende’.
hebtghe geenen lust: Cr.: ‘laat het u niet mishagen’.
gaf hy ruymte het opgeleyde water: Cr: ‘gebood het water, dat het haar plaats maakte’.
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wtgiet: en wuft quicksilver. de son suyvert dese stoffen daer na, en stremt het sacht
gesmolten tot blancke massen en tot goude 31
39. en sy verwonderen 32 sich alsins over den rycken vliet, wiens boord met heldere
gesteenten geschildert is: waer door als van fackels verlicht, dese plaets blinckt, en
de bruyne naerheyd verdreven word: hier glinstert de hemelsche Zafier met een blaeu
licht, en oock de Hiacint: hier gloeyt de karbonckel, en de vaste diamant glimt 'er en
de schoone esmeraldt lacht 'er vrolyck.
40. d'ydele ridder stond stom, en alle hunne gedachten wickelden sich in die
vreemdigheden soo datse niet een woord spraecken: endelyck hief Ubaldo syne stem
op en sprack, en bad synen leytsman: ay vader, seghme, waer synwe, en waer leytghe
ons hier; en ontsluyt ons uwe gelegentheyd om dat ick niet en weet of ick
waerachtingen of droomen of schaduwen sie soo is myn hart van verwondering
ingenomen.
41. hy antwoorde: ghy siet in den onmeetelycken schoot der aerde, die alles in sich
voortbrengt: nochte ghy soud nu niet konnen dringen sonder myn geleyde in haer
ingewand. ick sal u brengen in myn hof, twelckghe terstond sult sien blaecken van
een wonderlyck licht: ick ben een geboren heyden, maer namaels behaeghde het
gode my wt genade int heylige water te wederbaeren.

31
32

tot goude: Hierna: It. ‘zolle’ (= kluiten, klompen).
verwonderen: Cr: ‘zien’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

77vº
42. nochte myne wonderlycke en doorluchtige wercken syn niet door kracht van
helsche geesten gemaeckt. god behoeme dat ick teeckens of beroocking soude besigen
om Cocyt en Flegeton te stercken: 33 maer het werck bespiende wil ick [door] hunne
voetstappen 34 wysen, hoedanige krachten kruyd of bron in sich heelt, en andre
honderdvoudige geheymenissen der onbekende natuur, en de verscheyde bewegingen
der starren.
43. weshalven myn verblyf niet altyd verre van den hemel is in onderaerdse holen;
maer dickwyl woon ick in een luchthuys op Liban of Karmel. daer vertoonen sich
Venus en Mars voor my, sonder decksel in hun waerachtigh wesen: en ick siese,
gelyck een yegelyck, snel of traegh draeyen; of liefelyck, of een dreygende gesicht.
44. en onder myne voeten sie ick de wolcken nu dicht nu dun, nu swart nu met eenen
regenboogh geschildert, en siese regen en daeu teelen, en hoe de wind over dwars
waeyt; hoe de blixem aengesteken word, en langs wat wegen hy naer beneden toe
gedreven omslingert: staerstarren sie ick 'er en vieren soo dichte by, dat ick pleegh
in my selven te blaecken.
45. ick werd by my selven soo kloeck, dat ick achte dat myne wetenschap eene sekere
maete en onfeylbaer was, om 'er eenen ander schepper der natuur van te maecken.
maer doen uw Peter aen den heyligen vliet myn hayr besprengde, en d'onsuyvere
siele wiesch, beurde hy myn gesicht hooger op en maeckte het vernuftigh, t geen by
sich selven duyster is en niet toereyckt.
46. doen bekende ick dat ons verstand inde straelen der lente 35 een nachtvogel in de
son is. en ick loegh by my selven, en om myne sotheyd, die my alree tot sulck eene
hoovaerdye vervoerde. doch volghde ick noch, naer syn believen, de gewoone kunsten
en myn eerste gebruyck: ick ben ten deel wel een ander mensch als ick pleegh om
dat ick hem aenhang, en my tot hem keere.
47. en ick rust in hem, hy gebied en onderwystme, te gelyck als een meester en
opperste heer. nochte hy veronweerdight sich niet door onsen middel dingen te
wercken die syne hand waerdigh syn. nu sal ick besorgen dat d onverwonnen held,
wt syne lange gevangenis int leger kome. om dat hy t my heeft opgeleyt, en ick heb
al lange uwe komste verwacht, die hy my voorseyde.
48. aldus met hun spreeckende, quam hy ter plaetse, daer hy syne ruste en wooning
hadde. deese is als een hol, en heeft kamers en wyde en ruyme saelen: en dit, twelck
d'aerde onder de rycke aders allerdierst en kostelykst voed, blinckter al heel, en 36 is
'er soo verciert, dat al syn cieraet niet gemaeckt maer geboren schynt.
49. hier ontbreecken geene honderd en honderd dienaers, die geestigh en gaeu syn
om de gasten te dienen: nochte daer na ontbraeckender op eene heerlyke tafel geene
33
34
35
36

stercken: Cr: ‘dwingen’.
voetstappen: OVm: ‘litteeckens’.
lente: Cr: ‘waarheyd’.
en: Hs.: ‘en en’.
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goude en kristalyne vaten. maer doen de natuurlycke honger in hun met spyse
versaet, en de dorst gelescht was; 38 tis wel tyd sprack de natuurwyse tegens den
ridder, 39 dat uwe grootste begeerte nu vernoeght werde.
50. doen begon hy: de wercken en bedriegeryen der heyloose Armide syn u ten deel
bekent: hoese int leger quam, en op wat wyse sy veele ridders mede sleepte, en hun
leydsvrou was. oock weetghe, hoe de trouweloose waerdin hen daer na in vaste
stricken bondt; en dat syse van daer naer Gaza met veele wachters sond, en datse op
den wegh ontbonden werden.
51. nu sal ick u gebeuren wat hun daer na ontmoet is, een' waerachtige geschiedenis,
dieghe noch niet verstaen hebt. na dat de toveres sagh dat haer haeren roof, diense
met soo vele treken verkregen had, onttrocken was: beetse van spyt in beyde hare
handen, en sprack van gramschap ontsteecken, in haer selven: ay seker, nimmermeer
sal t geschieden, datse stoffen, dat myne gevangenis soo veel vryheyds heeft.

37
38
39

geene: Cr: toegevoegd: ‘silvere,’.
was;: Hs. heeft hier een punt.
den ridder: C haalde de n door en voegde een s toe. Vgl. Oxf.: ‘de ridders’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

78rº
52. heeft hy d'andre ontbonden laet hy dienen, en de langduurige straffe en
swaerigheyd dragen die voor andren gespaert was. nochte dit vernoeght me noch
niet: ick wil dat d'allegemeene schade den andren alle te saemen overkome. aldus
by sich selven spreeckende, beslootse dit onrechtvaerdigh bedrogh te weven, twelck
ghy nu hooren sult: sy quam ter plaetse daer Reynout in den stryd haere ridders
overwonnen en ten deel verslagen hadde.
53. hy daer syne wapens afgeleyd hebbende, trock heydensche rusting aen. mogelyck
om dat hy wilde verborgen gaen onder min bekende en befaemde teeckens. de toveres
nam de wapens, en wondter haest eenen afgehouwen romp in, en leydese daer na
neder: leydese op den kant van eenen vliet, daerse voorsagh dat een troep Vrancken
most langs komen.
54. en sy die gewoon was duysend bespieders rondom te senden, kon dit wel te
vooren weeten: waer door sy dickwyl tyding wt het leger hadde, en of er andren
vertrocken of wederkeerden. behalven datse noch dickwils met den geesten spraecke
hiel, en lange by hun vertoefde. sy leyde dan het doode lichaem ter syden, seer
dienstigh voor haere bedriegelycke kunst.
55. niet verre van hier settese eenen vernuftigen knecht, gekleed met eene harders
py: en belaste hem wat hy looselyck doen en seggen soude, en t werd gehoorsaemt.
dees sprack met den uwen, en saeyde onder hen dit saed van achterdocht, twelck
zedert gevoed wesende, voortbragt twist en krackeel, en int eynde schier oproerige
en burgerlycke oorloogh.
56. dit werd gelooft, gelyck sy het hadde aengewesen, dat Reynout door Buljons
bestel gedood was: hoewel endelyck het nadencken datmen averechts hadde
aengenomen, met het eerste bericht sich van de waerheyd scheyde. soodanigh was
eerst, gelyck ick t u verhael, de schalcke kunst van Armida. nu sultghe noch hooren
hoese Reynout daer na volghde, en wat hen doen gebeurde.
57. de loose Armide verwachte Reynout op den wegh als eene loose jageres, hy ging
naer Oronte toe: daer sich een vliet splist, en een eylandeken maeckende, terstond
weder tot een vergadert. op den oever siet hy eenen pylaer opgerecht, en niet verre
van daer een kleen gesticht. hy starooghde terstond op den heerlycken arbeyd van
witten marmor, en las in goude letteren.
58. o ghy, wieghe syt, die omswervende door wil of by geval aen desen oever gevoert
word: Oost nochte west heeft geene grootere wonderwercken, als dese die in dit
eylandeken verborgen syn. vaer over, wiltghe het sien. en dit verleyt terstond den
onbedachten om over dit water te vaeren. maer om dat het schuytjen qualyck groot
genoegh was, verlaet hy syne schildknaepen, en vaert alleen over.
59. mèt dat hy daer gekomen is, draeyt hy begeerigh en wuft syn gesicht om end om,
en siet niemand, wtgesondert holen en waters, en bloemen, en kruyden en boomen.
waerom hy gelooft dat hy beschimpt word. maer evenwel is dese plaets soo vrolyck,
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en vermaeckt hem soo seer, dat hy er stil houd, en neersit, en ontwapent syn hoofd,
en ververscht het door den soeten adem der liefelycke luchjes.
60. ondertusschen hoorde hy de vliet 40 morren met een nieu geluyd, en lieper met
syne oogen naer toe: en siet eene bare sich midden in den vliet bewegen, die sich in
sich selve wentelde en tuymelde, en hier rees allengskens een jongvrou wt met eene
blonde perruyck, en de borst en de mammen, en hare heele gedaente tot daerse de
schaemte heelt.
61. een nymf of godin sich traegh vertoonende verschynt aldus op den grond van
een tooneel by nacht. dese, hoewelse geene waerachtige Sirene is; maer wel schynt
eene tovergryns der gene, die by de Tyrrenische vlackte 41 de bedriegelycke zeen
bewoont; is nietemin schoon van aenschyn, soet van stem: en sy streelde den hemel
en de luchjes, en song aldus.
62. o jongelingen treckt tusschen April en May gebloemde en groene kleederen aen,
de glans van eer en deughd is bedrieghelyck. ay laetse uw teer gemoed niet niet
bewimpelen. alleen wys is hy die synen lust volght, en in de bloem syner lente de
vruchten des levens pluckt. dit roept natuur. sultghe nu uw harte tegens haere
vermaening verharden?

40
41

vliet: hs: ‘vliet[-en]’. De laatste twee letters zijn doorgehaald met twee schuine streepjes,
door V. of door C? Vgl. Oxf.: ‘de vliet’.
vlackte: Cr: ‘strand’.
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63. o ghy dwaesen, waerom verworptghe de diere gaven van uwe eerste oude, die
soo kort is? naemen en afgoden sonder 42 steunssel syn dese dingen, die de weereld
prys en dapperheyd noemt. de faem, die u o sterffelycke menschen verwildert door
eenen soeten klanck, en die soo schoon schynt, is een galm, een droom, ja de
schaduwe eenes drooms, die met elcken wind vlught en verdwynt.
64. besight sorgeloos uw lichaem, en met vrolycke verbeeldingen vernoege de geruste
siel de swacke sinnen. gaet uw verdriet vergeten, en verhaest d'ellende niet door t
verwachten van ramp. bekreunt u niet dat de hemel dondert of blixemt. hy dreyge
en schiet gloeyende straelen naer synen lust. dit is wetenschap dit is een geluckigh
leven: soo leert en wyst u natuur.
65. soo song de heyloose; en de jongeling blaeckte door soo liefelycke en loose
klancken. die kroopen allengskens voort en maeckten sich maghtige en stercke heeren
over syne sinnen. nochte de klanck kan hem nimmermeer opwecken wt dit geruste
beelde des doods. de bedrieghelycke toveres sprong doen wt haere laege, en toghtigh
op wraeck valt hem aen.
66. maer doense op hem starooghde, en sagh hoe schoon van aensicht hy adem
schepte: en eenen soeten lachenden swier in syne oogen, hoewelse geloken syn (wat
soud dan wesen, indien hyse opsloegh) soo bleefse eerst in twyffel hangen, en settese
sich dichter by hem, en voelde alle gramschap bedaeren. middelertyd besaghse hem,
en hing soo over syn schoon aensicht, datse Narcis in de bron geleeck.
67. en sy versamelde soetelyck in haren sluyer het levendige sweet dat hem wtbrack.
en temperde met eene sachte waeying de hitte der sonne. aldus (wie salt gelooven)
de glans der verborgen oogen besloten wesende, soo smolt dit ys dat omt harte harder
als diamant gevrosen was: 43 en van vyandin werdse syne vryster.
68. sy pluckte ligustrum lelien en roosen die hier bloeyden: doen schaeckeldese met
eene nieuwe kunst hier sachte maer taeye ketens af. dese wondse hem om hoofd
armen en voeten: aldus bondse hem, en soo hielse hem gevangen: doen dedese hem
terwyl hy sliep op haeren wagen leggen, en liep snel door den hemel.
69. nochte sy keerde nu niet naer het ryck van Damasco: nochte daerse midden int
water haer kasteel heeft: maer nayverigh van soo lief een pand, en beschaemt om
haere minne, verborghse hem in den ongemeten oceaen, derwaert selden of
nimmermeer kiel van onsen oever vaert, buyten alle onse stranden; en hier heeftse
een eylandeken tot haer eensaem verblyf 44 verkoren.
70. een eylandeken dat met syne nagebuuren den naem van de fortuyn ontleent heeft.
daer klimtse op den top van eenen onbewoonden beschaduwden en bruynen bergh,
42
43
44

sonder: Hs.: ‘sonder sonder’.
gevrosen was: Hs.: ‘dat omt harte gevrosen[-was] harder als diamant gevrosen was’. V.
vergat het eerste ‘gevrosen’ door te halen.
verblyf: OVr: ‘vertreck’.
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en sy tovert syne lenden en schouders wit van sneeu, en laet syn hoofd groen en
schoon, en sticht 'er een hof by een meyr.
71. daerse in eenen geduurigen sachten April haer leven met hem in wellust
doorbrengt. nu moetghe den jongeling wt soo verre en soo verhole gevangenis
verlossen: en de wachters der bevreesde en nayverige daer bergh en burgh mede
beschermt is, overwinnen. en u salder nu geene ontbreecken, die u derwaert leyd, en
u wapenen bestelt tot den treffelycken aenslagh.
72. wanneerghe naulycks wt den stroom gegaen syt, sultghe vinden eene jongkvrou
jeughdigh van aensicht, oud van jaeren, dieghe sult kennen aen het lange hayr dat
op t voorhoofd gekrult is, en aen t geschakeerde kleed. dese sal te wege brengen
datghe 'r sneller over de diepe zee gevoert word, als een arend syne wiecken wtbreyd;
sneller als de blixem vlieght: nochte sy sal in t wederkeeren u niet weyniger eene
getrouwe leytsvrou verstrecken.
73. aen den voet des berghs, daer de toveres woont, sietghe nieuwe Pitons al piepende
kruypen en wilde swynen hunne borstelige ruggen opsteecken, en leeuwen en beeren
hunne wyde muylen openen; maer myne roede schuddende, sullense vreesen te
genaecken, waerse klinckt. daerna sal (indien men het recht voor waerheyd houd)
het gevaer 45 eenen grooteren wegh op den top vinden.

45

daer na sal (indien men het recht voor waerheyd houd) het gevaer: Hs.: ‘daer na sal tgevaer
(indien men het recht voor waerheyd houd) het gevaer’. V. vergat ‘tgevaer’ door te halen.
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74. eene bron ryst 'er op, die soo suyver en schoon een water heeft, datse 'r naer
dorsten, die het sien: maer sy verberght binnen in haer koud kristal vreemd heymelyck
en boosaerdigh vergif: soo dat een kleen tooghsken van haer blinckende vocht de
siel terstond droncken en vrolyck maeckt: daer na beweeght het den mensch tot
lachen, en hy lacht endelyck soo seer dat hy 'er af dood blyft.
75. schuw en afkeerigh sultghe uw aensicht verre van het heyloose en moordadige
water afkeeren. nochte laet de spyse die op den groenen oever geleyd is u niet
verlocken; nochte de trouweloose jongkvrou, wiens woorden dartel en aengenaem
syn: en met een lieflyck aenschyn vleyt en lacht: maer ghylieden haer gesicht en
beleefde woorden verachtende, sult binnen gaen naer de hooge poorte.
76. binnen ist becingelt met onwtwarrelycke muuren, die met duysend verwarde
boghten omswaeyt, maer op een kleen begrip: ick sal u die soo onderscheyden, datter
geene dwaeling u bewimpelen sal. midden in den hof is een Labyrint, die wt elck
blad minne schynt te ademen: daer sal in den schoot van versche groene kruyden de
ridder en de jongkvrou leggen.
77. maer wanneer dese haeren voet elders sal verset hebben om haeren lieven vryer
te verlaeten, soo wil ick datghe hem toont eenen diamanten schild, dien ick u geven
sal, en datghe dien voor syne oogen houd; alsoo dat hy 'er sich in spigele, en syne
gedaente sie, en de sachte kleederen daer hy in gewonden werd: om dat schaemte en
gramschap, door sulck een sien, de snoode minne wt syne borst sullen konnen jaegen.
78. anders heb ick u nu niet meer te seggen, als alleen datghe veyligh genoegh mooght
derwaert gaen, en dringen in de binnenste en geheymste deelen der verwarde stede:
vermits geene toverkracht uwen loop of gang kan beletten: nocht Armide (sulck eene
kracht leyd u derwaert) sal van uwe komste konnen verwittight wesen.
79. niet weyniger sultghe daer na veyligh wt haere wooninge wederkeeren. maer tis
nu slapens tyd, en ghy moet morgen met den dagh opstaen. soo sprack hy tegens
hen, en leydese daer na daerse snachts mosten slaepen. en de goede oude man hen
vrolyck en peynsende daer laetende, vertrock om te rusten.

Vyftiende gesang.
1. Alree riep de schoone wassende strael alle dieren op aerdryck weder tot hunnen
arbeyd: wanneer de wyse, by de twee ridders komende, het blad, den schild, en de
goude roede brogt. bereyd u, sprack hy, tot de lange reyse, eer de dagh, die opdringt
hooger ryst. hou daer, tgeen ick u belooft hebbe, en de besweering der toveres kan
overwinnen.
2. sy waren alree opgestaen, en hadden de wapens aen hunne grove [leden] 1 getrocken.
waerom sy, langs wegen die van den dagh niet beschenen worden, den ouden man
haestelyck volghden; en int wederkeeren betredense de selve voetstappen, diese
1

[leden]: Vgl. Oxf.: ‘sterke leden’.
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inkomende geset hadden: maer aen het bedde van synen vliet komende sprack hy
tegens hen: myne vrienden gaet geluckigh henen, ick geef u oorlof.
3. de vliet ontfingse in synen diepen schoot, en dreef en droegh soetelyck het water
naer boven: gelyck een licht blad sich plagh te verheffen, dat met kracht naer beneden
gebogen was, en daerna sette hyse op de sachte kanten. hier sagense alree de beloofde
leydsvrou. sy sagen een kleen schuytjen, en eene gesonden jongvrou achter in, diese
voeren soude.
4. sy was gepruyckt, en beleeft van opsicht, en gunstigh, en sedigh: en van wesen
den engelen gelyck. soo veel licht scheen om haer datse blaeckte en flonckerde. ghy
soud seggen dat haer keurs nu blaeu nu rood was, en die nam duysenderleye verwen
aen: soo dat soo menighmael een mensch sich keerde om haer te beschouwen, dunckt
hem dat sy altyd verscheyden is.
5. de pluym die den hals eener edele en verliefde duyve omringt, ryst nimmermeer
overende in de selve gestalte, maer besprenckelt sich door den sonneschyn met
verscheyde verwen, nu schyntse een bagge van blaeckenden robyn: nu maeckt haer
tlicht van groene esmerald: nu mengeltse die te saemen, en wuft en veranderlyck
wesende, vernoeght d'aenschouwers op duysenderleye wyse.
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6. o ghy geluckige sprackse, treed in dit scheepken, waermede ick veyligh over den
Oceaen vaer: en wien alle winden mede syn, alle tyden stil, en alle swaere last licht
valt. myn heer maecktme tot uwe dienstmaeghd en leydsvrou, ick ben niet spaerigh
van syne gunst. aldus sprack de jongkvrou; en dede het kromme pynhout 2 nader aen
den oever leggen.
7. na dat hy bevracht is met het edele paer, duwt hy van land, en [...] 3 en seylree
wesende, satse aen troer, en stuurde. de stroom werd opgeblasen, soo [dat] hyt 4 vlot
wel op synen rugge kon draegen: maer dit is soo licht, dat het door alle beecken wel
soude mogen vaeren, hoe luttel het water door den regen gewassen waer.
8. de winden dreven de seylen sneller als sy gewoon waeren naer den strand. het
water werd wit van grys schuym, en van achteren gebroken hoortghe het ruysschen.
siet sy quamen doen daer de stroom in een ruymer bed de loopende baren stilde, en
sich in de wyde kolcken der zee verloor, of tot niet liep, of niet scheen te wesen.
9. naulyx raeckt het wonderlycke schip doen den beroerden boord der zee, of de
wolcken verstoven, en de swaere noordwind, die eenen donckeren slaghregen
dreyghde, hiel op: een sachte koelte slechte de waterbergen, en krulde alleen den
schoonen blaeuwen schoot; en de hemel, met eene liefelycke helderheyd begoten,
loegh, soo datmen hem noyt klaerder sagh.
10. het scheepken liep voorby Ascalon, en ging ter slincker hand naer het westen
toe, en vond sich haest by Gaza, twelck van ouds een haven van Gaza was: maer
zedert groeyende wt een anders puynhoop, werd eene groote en maghtige stad, en
de plaetsen waerender doen met menschen soo vervult als het zand aen de zee leyd.
11. de zeylende hunne oogen landewaert keerende, sagen ontelbaere tenten: sy sagen
ruyters en voetvolck trecken, en van de stad naer den stryd keeren, en den sandigen
wegh van gelade kameelen en Elefanten betreden en gesleten: daerna sagense in de
holle diepte van de haven de schepen aen t ancker gebonden en gelet. 5
12. andre sagense de zeylen ophaelen, en andre de snelle en geswinde riemen
handelen, en den sachten schoot van hun en van de voorstevens getroffen schuymen
over beyde syden. doen sprack de jongkvrou: hoewel sy het strand vervullen, en dat
het de zee van t wreede volck is, daerom en heeft de maghtige tyran noch alle de
scharen niet onder sich gebragt.
13. hy heeft alleen dese wt het E[g]yptische ryck en int ronde vergadert, nu verwacht
hyse die van verre komen: om dat syne woeste heerschappye sich verre in t oosten

2
3
4
5

pynhout: Hs. : ‘pynhoud’.
[…]: Niet vertaald: ‘gli rallenta il morso’.
soo [dat] hyt: Hs.: ‘soo [-datse]hyt’. V. vergat ‘dat’ opnieuw toe te voegen.
gelet: Lezing onzeker; De Vreese en Nijland lezen: ‘gelot’. Bedoelde V. ‘geleyt’ of verwarde
hij It. ‘sorte’ (= stilgelegd) met ’la sorte’ (= het lot)?
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en int zuyden wtbreyt. soo dat ick hoop, dat wy genoegh eerst sullen wederkeeren,
als hy syne tenten opbreeckt. en hy antwoorde o dees [...] 6
14. terwyl hy 7 dit sprack scheen het schip van 't eene tot het andre schip te vliegen,
gelyck d'arend plagh veyligh andre vogels voorby te swieren, en over hen heenen
vliegende soo dicht de son te genaecken, dat geen oogh hem langer bekennen kon:
en 't en heeft vrees nochte sorge dat yemand het belette of volge en het verveert en
vervreemt van hun.
15. en in eenen oogenblick is het over Raffia, eene stadt, die voor aen in Sirien leyt
daer Egypten aen grenst: hier na koomt het aen den dorren oever van Rinocera. niet
verre van daer openbaert sich een bergh, die met syn trotse perruyck over zee reyckt,
en syne voeten in d'ongestadige golven spoelt, in wiens schoot het gebeente van
Pompeius begraven leyt.
16. daer na vertoont sich Damiate, en de Nyl als of hy door syne seven vermaerde
havens de zee hemelsch vocht tot tol gaf, en noch door honderd andre mindre keelen:
en tseylde voorby de stad die van t stercke Grieckenland 8 voor de Griecksche burgers
gebout is, en voorby Pharos, een eyland dat eertyds verre van t strand lagh, en sich
nu by het strand voeght.

6
7
8

[…]: Niet vertaald: ‘ch’in sua vece esser soprano de l’essercito suo de’ capitano.’
hy: Cr: ‘zij’. Vgl. Oxf.: ‘Terwijl zij dit zeijde’.
van t stercke Grieckenland: C onderstreepte de t, schreef er ‘den’ boven en haalde ‘enland’
door. Vgl. Oxf.: ‘van den sterken Griek’.
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17. Rodes en Creten verre naer d'asse siense niet, en Africa word lange, op de
geploeghde en vruchtbaere zee: binnen lands vruchtbaer van gedroghten en
onvruchtbaer sand. sy schaven Marmarica, en schaven het land, daer Cirene vyf
steden heeft: hier leyt Tolomita, en daerna sietmen by stil water het fabelachtigh Lete
rysen.
18. de grootste Sirte die den schippers hinderlyck is, trockse in den afgrond naer [...]
9
en het hoofd van Judith bleef achter, en doen voerense voorby den mond van Magra.
Tripoli saghmen op den oever, en hier tegens over lagh Malta laegh, en verborgen
in de baren: en daer na bleef Alzerbe, dat nu eene herbergh der Lotofagi is, achter
hun leggen met d'andre Sirten.
19. daer na sagense Tunis op den krommen oever, dat eenen bergh heeft op elcke
syde van synen inham: Tunis eenen rycken en heerlycken troon, by wiens grootheyd
Libyen niets is te achten: Sicilien leyt aen syne syde, en het groote Lilibeo beurter
syn voorhoofd op. doen wees de jongkvrou aen de twee ridders de plaetse daer
Carthago stond.
20. daer leyd het hooge Kartago, en het strand bewaert naulyx de hooge litteeckens
van synen val. bout steden bout rycken, sand en gras wast over pracht en prael. en
[de mensch] 10 schynt het sich te belgen dat hy sterflyck is; o ons trots en begeerigh
harte. sy quamen ginder te Biserte, en verder haddense het eyland Sardis aen d'andre
syde.
21. sy renden voorby de plaetsen daer de Numiden nu een dwaelende harders leven
leyden. sy vonden Bugia en Algiers beruchte roofnesten, en hooger op vondense
Oran, en sy voeren langs d'oevers van Tetnaen, eene voedster van leeuwen en
elefanten. nu is t het ryck van Marocco, en dit van Fez: en Granade vaert hier recht
over.
22. alree synse daer van waer de zee tusschen de landen loopt, door eenen wegh dien
men versiert Alcides arbeyd te wesen: en mogelyck is het waer dat het een heele
oever was, en een diepe inbreuck dien in twee gesplist hebbe. d'Oceaen isser met
gewelt ingeboort, en de bare heeft hier Abile en daer Calpe gestuwt: Spanjen en
Libyen met eene naeuwe keel gedeelt: soo kan de lange eeuwe d'oudheyd veranderen.
23. viermael was de son in 't oosten verscheenen, zedert dat het schip sich van den
oever ontmeerde: nocht noyt, twelck niet noodigh was, ging het in de haven leggen,
en heeft alree soo veel weghs afgeleyt. nu loopt het in de straet, en vaert door den
korten ingang, en geeft sich in d'endeloose zee. is de zee soo maghtigh daer d'aerde
haer sluyt: wat salse daer wesen daerse daerde in haeren boesem heeft?
24. het vruchtbaere Calis en d'andre twee nabuurige steden, vertoonen sich niet meer
in de hooge baeren. het aerdryck en alle stranden syn geweken: de hemel 11 is de
9
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[…]: Niet vertaald: ‘le piaggie lassa’.
[de mensch]: Vgl. Oxf.: ‘en de mensch schijnt zich te belgen’.
hemel: Hs.: ‘hemels’.
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zeegrens de zee de hemelgrens. doen sprack Ubaldo: o jongkvrou die ons in dese
eyndeloose zee gevoert hebt, 12 segh ons, 13 of yemand oyt hier geweest heeft, of
verder in de weereld daerwe na toe loopen eenigh inwoonder gevonden word?
25. sy antwoorde: na dat Hercules de gedroghten van Libyen en Spanjen hadde
verslagen, en alle uwe stranden doorsien en verovert: dar hy den diepen Oceaen niet
besoecken. hy merckte het perck, en benaude de stoutheyd des menschelycken
vernuft[s] binnen al te enge kreyssen: maer Ulisses wuft om te sien en te weten,
versmade de teeckens die hy gemerckt had.
26. en hy voer de pylers voorby, en ontvoude de stoute vlught syner riemen in de
baere zee, maer ten baete hem niet ervaeren te water te wesen, om dat de vratige
Oceaen hem inslickte: en syn groote val leyter met syn lichaem noch bedeckt, twelck
voor u nu swygh:\ was 'er misschien yemand anders door storm gedreven, of hy
keerde noyt weder, of hy verdronck.
27. of wel de groote zee, dieghe ploeght onbekend is, sy verberght evenwel duysend
eylanden en duysend rycken. nocht de landen hebben geene inwoonders gebreck:
maer syn oock vruchtbaer, gelyck d'uwe. dese syn tot vruchtbaerheyd genegen: nochte
de kracht die 'r de son instort kan niet onvruchtbaer wesen. doen vraeghde Ubaldo
wederom: seghme wat syn de wetten, en hoedanigh is de godsdienst der verborge
weereld.
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hebt,: Hs. heeft hier een punt.
ons,: Hs. heeft hier een punt.
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28. d'andre antwoorde hem: sy heeft verscheyde legers, verscheyde gebruycken en
gewoonten en vertellingen: d'een aenbid de beesten, d'ander d'algemeene moeder
d'ander de son en d'ander de starren. daer syn 'er die met gruwelycke spyse de felle
en schelmsche tafel beslaen. in 't kort geseydt, een yegelyck van daer Calpe leyt is
woest van zeden, godloos van geloof.
29. de ridder sprack weder: wil dees god dan, die afdaelde om de schrift te verlichten,
allen den glans der waerheyd weder bedecken, voor dit soo groot een deel der
weereld? neen, antwoordese, maer het ingevoerde geloof van sinte Peter en alle
burgerlycke kunsten [...] 14 nochte ten sal altyd niet wesen, dat de lange reys dese
van uw volck sal afscheyden.
30. de tyd sal komen, dat de merckpaelen van Hercules ydele sproockjes sullen
schynen voor ervare schippers: en de veergelegen onbefaemde zeen, en onbekende
rycken, onder u doorluchtigh wesen. dan sal 't gebeuren dat de stoutste van alle kielen
beschout en omvaert al wat de zee omringt, en een ongemete gevaerte triomfeerende
en de zon naerjagende, den aerdbodem sal meten.
31. een man [wt] Ligurien sal 't hart hebben sich eerst op d'onbekende vaert te
begeven. dan salmen niet meer swaer of schrickelyck achten het dreygende gebulder
des winds, nochte d'ongastvrye zee, nochte twyffelachtigh oord; dan sullen de
groothartighste [...] 15
32. ghy Colombo sult de geluckige sprieten soo verre onder een nieuwe asse
ontvouwen, dat de Faem, die duysend oogen en duysend pennen heeft, naulycks de
vlught met hare oogen sal volgen. laet sy Alcides en Bacchus trompetten: 't is uwe
naneven genoegh datse eens van u alleen sal singen: overmits dit weynighe eene
lange gedachtenis sal geven aen historie en treffelycke poësy.
33. aldus sprackse en liep door de golvende straet westwaert, en boogh sich ten
zuyden, en sagh hoe de zon over haer naer beneden viel, en hoe de dagh van achteren
herboren werd. en doen de schoone Auroor haere straelen en daudruppels rondom
saeyde, doen dede sich flaeuwelyck van verre een bergh op, die syne kruyn in de
wolcken verborgh.
34. en sy sagen hem daer na voortkomen, doen 'er alle nevels afgeschoven waeren,
op de wyse van eene grafspitse, dun in top, en grof in t midden. en hy vertoonde sich
doen als of hy smoockte, als de bergh dien Enceladus op synen rugge heeft: die wt
syne eyge natuur by daege roockt, en daer na by nacht den hemel met vier verlicht.
35. endelyck sagense andre eylanden andre hangende, min steyl en verheven. en dese
waren de geluckige eylanden, aldus noemdese d'oude eeuwe. wie de hemel soo
gunstigh was, dat de landen ongeploeght van self wieschen, en d'ongesnoeyde
wynstock daer bloeyde met aengenamer vruchten.
14
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[…]: Niet vertaald: ‘fiavi’.
[…]: Van zevende en achtste regel van de stanza zijn slechts enkele woorden vertaald.
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36. d'olyven hielden niet op van hier altyd te groeyen, en men seyt datter de honigh
van self wt holle eycken druypt: en beecken ten berge afschieten met soete wateren
en een soet geruys: en westewindekens en dau de somerstralen soo maetigen, dat u
geene hitte lastigh valt: en hier d'Elysiaensche velden en de vermaerde zetels syn,
en de rustplaetsen der salige sielen.
37. de jongkvrou quam herwaert naer toe, en sprack: nu sytghe niet verre van t ende
uwer reyse. ghy siet nu het eyland der Fortuyne, waer van soo groot een maer
twyffelachtigh gerucht tot u gekomen is: sy syn wel schoon vrolyck en vruchtbaer,
maer veele valscheyd mengt sich onder de waerheyd. aldus spreeckende naby genoegh
[...] 16
38. doen begon Carlo: indien dit de hooge toght, daerghe ons naer toevoert o
jongkvrou, toelaet, laetme te lande springen, en dese onbekende oevers besichtigen:
het volck en hunnen godsdienst besichtigen, en dit alles daer een wys mensch my
om benyd: wanneertme lusten sal de gesiene nieuwigheden te vertellen en te seggen:
ick ben 'er geweest.

16

[…]: Niet vertaald: ‘si fece a quella che la prima è de le diece.’
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39. sy antwoord hem: tis wel vraegens waerdigh; maer wat vermagh ick indien het
onschenbare en gestrenge besluyt des hemels dit de goede begeerte weygert? om dat
de tyd noch niet heel om is, dien god tot de groote ontdeckinge geset heeft: nocht 't
en is u niet geoorlooft waerachtige tyding wt den diepen Oceaen in uwe weereld te
brengen.
40. boven tgebruyck en de wetenschap der schippers is t u uyt genade gegunt door
dese wateren te vaeren; en te genaecken daer de ridder besloten is, en hem te brengen
aen d'andre syde der weereld. dat sy u genoegh, en na hoogere dingen te staen, dat
waer hoovaerdye, en met het noodlodt worstelen. hier sweeghse; en alree scheen
teerste eyland lager te sincken, en het twede sich te verheffen.
41. sy toonende datse ten oosten alle in orden wtgestreckt lagen: en dat de tusschen
loopende zee hier by na even breed is. set sich […] 17 om d'inwoonders huysen en
ackerwerck te sien en andre teeckens [...] 18 drie syn 'er woest, en de beesten hebben
'er op bergen en in bosschen veylige schuylhoecken.
42. in eene der woeste eylanden is een afgelegen plaets, daer d'oever sich kromt en
twee lange hoornen wtsteeckt, en eenen ruymen boesem binnen sich verschuylt, en
een klip maeckt er een haven, een klip die tvoorhoofd den lande, den rugge de zee
toekeert daerse wt de diepte op de rotse aen loopt en klooft en bruyst. twee groote
rotsen verheffen sich over beyde syden, en hoogh als torens verstrecken baeckens
voor de zeeluyden.
43. de veylige zee swygter gerustelyck onder. boven heeft se een schaduwigh prieel
swart van bladeren, en te middewege leyter eene spelonck, genoeghelyck van veyl,
schaduwe en zoet water. men bind hier geene kabel aen, nocht geen ancker breydelt
de moede schepen met bytenden tand. de jongkvrou seylt binnen soo eensaemen en
19
gerusten plaets, en haelt het opgehaelde seyl in.
44. doen sprackse: aenschou dit hoogh gevaert dat op den top van desen bergh leydt.
daer luyert de Christen ridder door spys en haet en verydelt en scharst. ghy lieden
sult met het geleyde der wassende son uwen voet op dese steylte setten: nochte het
wachten verdriete u; overmits 'er alle uuren, wtgeseyt de morgenuur, ongeluckigh
syn.
45. wel mooghtghe met het daghlicht, dat noch schynt, tot aen den bergh gaen. sy
sette[n] hunne voeten op het gewenschte strand, doort bevel der edele leydsvrou; en
vonden den wegh, diese soo luchtigh daer brogt, datse niet eens moede waeren; en
doenser quamen, was de sonwagen noch verre boven den Oceaen.
46. sy sagender hoe de hooge en trotse top door steylten en gebroke wegen opsteegh,
en dat in t ende alle den wegh met nevel en ryp besaeyt was: daer na heeft hy bloemen
17
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[…]: Kleine open ruimte, maar alles is vertaald. Waarschijnlijk vulde V. ‘set sich’ pas later
in, waarop ook de dikkere inkt lijkt te wijzen.
[…]: Niet vertaald: ‘in sette’.
en: Hs.: ‘en en’.
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en kruyden; by de gryse kin bloeyde het groene hayr, en het ys hing 'er aen lelien en
teere roosen. soo veel vattens heeft de toverkunst aen de natuur.
47. de twee ridders in een' wilde en woeste plaets met schaduwen becingelt, hielden
stand aen den voet des berghs: en doen de son, d'eeuwige bron des gouden lichts den
hemel met nieuwe straelen besprengde: riepense beyde, op op, en sy begonnen hunne
reyse met eenen vaerdigen en stouten wille. maer daer quamen, ick en weet niet waer
van daen, en sy weken ter syden af, dieren die ysselyck en verscheyde kropen.
48. sy beurden hoof[d] en kam op geschubt met morssigh goud: en de hals was
opgeblasen van gramschap: d'oogen brandden: en sy verschuijlden alle de wegen
onder hunnen buyck, en ademden roock en vergif. nu krompense, nu breydense de
knoopige krollen wt, en sleepten tlyf na. soodanigh vertoonde sich de gewoone wacht:
nochte de ridders verletten daerom niet.
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49. Karel stroopte alree den degen, en besprong de slangen. maer d'ander riep hem
toe: wat doetghe? wat bestaetghe? meentghe door kracht van handen met sulcken
geweer de verweerende slang t'overwinnen? en hy schudde d'onsterfelycke goude
roede, alsoo dat het beest die hoorde fissen: 20 en snellyck voor tgerucht al bevreest
vliedende, liet desen toegangen vry en verschool sich.
50. een felle leeu die brulde en nors green trachte syne pooten naer hen toe te setten,
en rechte syne hayren en ontsloot en verwyde de schrickelycke holen synes gulsigen
muyls; sloegh sich met synen staert en prickelde syne grimmigheyd; maer hy verneemt
soo ras de roede niet, of een heymelycke schrick vriest om syn hart, en verjaeght alle
syne aengebore stoutigheyd.
51. het paer ging geswind syns weeghs, maer nu heeft het voor de borst ysselycke
vyanden van oorlogende dieren van verscheyde spraecken, verscheyde van beweging
en verscheyde van gestalte. al watter fel en wanschapen, tusschen den Nyl en de
grensen van Atlas dwaelt, schynt hier te versamelen, en soo veele beesten als Ercinien
in haeren boesem en soo veel Hircanien in syne bosschen heeft.
52. doch geen soo fel en grof een heyr koomter niet dat hen stuyt 21 of tegenstaet:
maer, een nieu wonder, het word met een sacht gefis, 22 en eenen oogenblick verjaeght.
het triomfeerende paer kryght nu den rug des bergs in sonder leet; behalven voor soo
veel de koude en scharpte des harden weghs de reyse vertraeght.
53. maer na datse nu door het sneeu geraeckt, en de woestheyd en steylheyd te boven
syn, soo vindense eenen schoonen laeuwen hemel soet van lucht, en 23 het plat des
bergs boven ruym en open. altyd versche en ruyckende luchjes blasender met een
geduurigh en seker geruys. nochte hun geblas, gelyck in andre landouwen, sluymert
niet, of wyckt af, met het omswayen der sonne.
54. nochte dese plaetse heeft als andre landouwe niet vorst en hitte, wolcken en
sonneschyn by beurten; maer de hemel is 'er altyd met witten glans behangen, en hy
wintert nochte somert niet; 24 en voed de kruyden in de beemden, bloemen in de
kruyden, reuck in de bloemen, schaduwe in d'eeuwige boomen.
55. de ridders de scharpe hooghte overgesteygert wesende, voelde[n] sich eenighsins
mat en moede, weshalven sy sachtelyck door desen gebloemden wegh gingen; nu
hunne voeten voortsettende nu stilstaende: wanneer eene bron, die hen noodighde
om de drooge lippen te spoelen, hoogh wt eene rotse storte, en door eene breede ader
en wel duysend pypkens de kruyden met druppels besprengde.
20
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fissen: De Vr.: ‘sissen’; Oxf.: ‘fissen’. N.B. ‘Fissen’ niet in WNT. Vgl. ‘gefis’ in st. 52.
stuyt of tegenstaet: Hs.: ‘te [-ru] stuyt’of tegenstaet’. V. wilde waarschijnlijk eerst schrijven:
‘te rug dryft’; bij zijn wijziging vergat hij ‘te’ door te halen.
gefis: De Vr.: ‘gesis’; Oxf.: ‘gefis’. N.B. ‘Gefis’niet in WNT.
en: Hs.: ‘en en’.
en hy wintert nochte somert niet: Hs.: ‘en [-ten] <hy> wintert nochte somert ’er niet’.V.
vergat ‘er’ door te halen. Vgl. Oxf.: ‘en hij wintert nochte somert niet’.
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56. maer daer na versamelde 't water tusschen de groene kanten gelyckelyck in eene
diepe gote; en ruyscht kil en duyster onder de schaduwe van gedurigh loof: doch soo
doorluchtigh, dat het van syne schoonheyd op den ondersten grond niets en heelt;
en op syne oevers verheft sich het kruyd, 25 en maeckter eenen sachten en frisschen
setel.
57. dat is de lachbron, en dat is de beeck die doodelyck gevaer in sich behelst. nu
hier past het ons, onse begeerte te breydelen, en seer voorsichtigh te wesen. laet ons
d'ooren sluyten voor het soet gesang en het lachen deser soete en bevallige Sirene.
aldus gingen we endelyck daer de wufte beeck, sich in eene grootere ruymte geeft,
en een leck maeckt.
58. daer is op den boord eene tafel met kostelycke en leckere spyse gedeckt: en twee
dartele en kaeckelachtige juffertjes gaen al spelende door het klaere water: nu
besprenckelense sich in t aenschyn: nu loopense om stryd wie eerst honck sal hebben.
doen dompeldense sich, en ontblooten hoofd en rugh endelyck na het snel rennen.

25

verheft sich het kruyd: Hs.: ‘verheffen sich [-kruydekens] het kruyd’.V. vergat de
persoonsvorm aan te passen aan het nieuwe onderwerp.
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59. de naeckte en schoone swemsters ontvonckten een luttel de strenge borsten der
beyde ridders; soo datse stand hielden, omse te beschouwen: en sy volghden hunne
oogen 26 en hunne wellusjes. middelertyd gaf sich eene om hoogh, en toonde den
hemel de mammekens, en van onder den schoot opwaert al wat het gesicht verlockt;
en het meyr was een schoon decksel voor d'andre leden.
60. gelyck de morgenstar al bedruppelt en bedaut wt de baeren ryst: of gelyck de
minnegodes nu geboren wordende opbobbelt wt het vruchtbaere zeeschuym,
soodanigh verscheen dese: soodanigh droop haer blonde hayr van kristalyne vocht.
daer na draeydese haere oogen, en doen veynsdese datse dese twee sagh, en stond
al heel in sich selve getogen.
61. en s’ontstrickte 27 haestelyck het hayr datse op de kruyn van haeren hoofde in
eenen eenigen knoop versamelt had; het welck langworpigh om lage vallende en
gevlyt wesende, het poeseligh yvoir, met eenen gouden mantel, bewondt. o wat een
schoon gesicht word hun benomen! maer niet onschoonder was het, tgeen hun daer
door benomen werd. sy aldus van t hayr en van 't water bedeckt, keerde sich vrolyck
en schaemachtigh tot hen.
62. sy loegh te gelyck, en werd schaemrood; en in de roodigheyd was haer lach
schooner, en in den lach de roodigheyd, die haer bedeckte van de kin tot het edele
gesicht toe. daer na hiefse haere stem soo liefelyck en godvruchtigh op, datter elck
van soude overweldight worden. o geluckige vreemdelingen, wien het gebeuren
magh in desen koesterenden en saligen troon te komen.
63. dit is de haven der weereld, en hier gevoeltmen genesing van syn verdriet, en
desen lust, dien het oude vrye en breydeloose geslaght in de goude eeuwe gevoelt
heeft. de wapens, die u tot hier toe noodigh waeren, mooghtghe nu gerustelyck
afleggen, en wyense in dese schaduwe de ruste toe, op datghe hier alleen minneridders
syt.
64. en het bedde en het krancke beemdekruyd sal u tot een soet worstelperck gedyen.
wy sullen u leyden voor het koninglycke aenschyn der gene, die hier hare dienaers
salight; die u sal ontmoeten met [de] heerlycke wtgelese schaer, diese tot hare blyschap
beroepen heeft. maer het believe u eerst het stof in dese bron af te spoelen, en nuttight
spyse aen dese tafel.
65. aldus sprack d'eene: d'andre eenstemmigh vergeselschapte den onverwonnen 28
met oogen en mynen. gelyck de treden nu traegh nu vaerdigh vergeselschappen den
galm der sangerige snaeren. maer 't gemoed der ridderen is doof en verhard tegens
dese logenachtige en trouweloose vleyeryen: en het smeeckende gesicht en de soete
tael swiert buyten om, en troetelt alleen de sinnen.

26
27
28

oogen: Cr: ‘speelen’.
s’ontstrickte: Hs.:‘’sontstrickte’.
onverwonnen: Cr: ‘nodinge’.
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66. en soo een deel van die ingegote soetigheyd doordringt, daer de begeerte wt
spruyt, soo velt haer terstond de rede in tharnas gegespt, en hackt den wil af die in
de geboorte staet. het eene paer bleef overwonnen en bedrogen. het ander ging heenen
sonder oorlof. dese gaen binnen thof: die dompelen sich in t water; soo mishaeghde
haer die weerstuyt.

Sestiende boeck.
1. Het rycke gebou is rond, en in het binnenste van synen schoot, die als het
middelpunt is van der ring, is 'er een hof, die verciert [is] 1 meer als eenige die oyt
bloeyden. de boose geest die 'r boumeester af was, heeft dien in tronde geweven met
ongaslagelycke kringen en verwerde orden van huysingen; en hy leyt
ondoorgangkelyck binnen de kromme wegen van desen bedriegelycken ommegang.
2. dese gingen door den wydsten ingang, want de groote herbergh heeft 'er honderd.
hier gierden de met silver gebeelde poorten op krammen van blinckenden goude.
d'oogen vergaepten sich aen de beelden, om dat het fatsoen kostelycker is als de stof:
de spraeck alleen ontbrack 'er, soeck niet goddelyckers: nochte de spraeck ontbracker
'er niet, indienghe den oogen gelooft.
3. hier sietghe Alcides met syne wolle onder de Meonische maeghden kouten; al
heeft hy den afgrond bevochten, de hemel is noch overigh; nu draeyt hy de spil: Min
siet het, en lachter om. Iole sietghe met ongewapende rechter hand wt boertigheyd
de moordaedige wapens handelen, en gedost met de leeushuyd schynt al te ruygh
voor soo teere leden.
4. recht tegens over is 'er eene zee, en ghy siet haere blaeuwe velden [van] 2 witte
baeren schuymen; midden in sietghe eene dubbele rye gestelt van schepen en wapens
en de wapens schitteren, het water blinckt van goud, en Leucate schynt al heel van
oorloghsbrand te roocken: hier August en de Roomers; ginder sleept het Oosten
Egyptenaers Arabiers en Indiaenen na.

1
2

[is]: Vgl. Oxf.: ‘die meer verciert is’.
[van]: Vgl. Oxf.: ‘en gij ziet haare blaauwe velden schuijmen van grijze baaren’.
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5. ghy soud seggen datter afgespoelde Cyclades in t water swommen, en bergen
tegens groote bergen stieten: soo groot eenen vaert hebbense van wedersyden om
malkandren met getoornde balcken t'ontmoeten; alree vliegender fackels en pylen,
en de zee is alree bloedigh bespreyt met eene nieuwe nederlage. sie in eenen
oogenblick is de stryd over. sie daer sietghe d'Egyptische koninginne vlughten.
6. en Antonij vlught, en verlaet de hoope der heerschappye des aerdbodems, daer hy
naer stond; neen hy vlught niet, de forsse vreest niet, maer hy volght haer die
vliedende hem mede sleept: ghy soud hem sien als een man die op eenen tyd raest
van liefde en schaemte en gramschap [...] 3
7. daer na in den schuylhoeck des nyls verborgen, schynt hy in haeren schoot den
dood te verbeyden; en in tbehaegen van een schoon luchtigh aenschyn schynt het
harde noodlot hem te troosten. met soodanige teyckeningen was het metael der
koningklycke poorte onderscheyden en gesneden. na dat beyde de ridders d'oogen
afkeerden van het schoone ooghwit, tradense binnen onder het twyffelachtigh dack.
8. gelyck Meander tusschen kromme en onsekere oevers speelt en met eenen
twyffelachtigen stroom nu ebt nu vloeyt; en dit water nu naer de bronnen, en dat naer
de zee keert; en terwyl sy komt wederkeert, en tegens sich selve stuyt: soo
onwtwerrelyck 4 vergaderen hier de wegen: maer het boeck beeldtse wt: het boeck,
een geschenck der wyse, spreeckt soo daer van, dat hy den knoop ontstrickt en
ontknoopt.
9. na datse de gevouwe paden verlaten hebben, soo opent sich den schoonen hof met
een vrolyck aengesicht: staende water, beweeghelyck kristal, verscheyde bloemen,
en verscheyde boomen, verscheyde kruyden, luchtige heuvels, beschaduwde dalen,
bosschen, en speloncken doen sich op in eenen oogenblick. en de kunst die alles
maeckt, bedeckt nergens tgeen schoon is, en de w [...] 5
10. het cieraed is soo vermengt, en door versuymen syn cieraden en gelegentheden
alleen natuurlyck, soo dat het een kunst van de natuur scheen, een kunst die wt
vermaeck speelende haere navolghster nabootste. de lucht is niet anders als een
toverwerck: de lucht die boomen dede bloeyen: eeuwigh duurt de vrucht met eeuwigen
bloessem, en d'eene spruyt, terwyl d'andre ryp word.
11. de vrucht is in den boom, en oock in de bladeren, de vygh veroud boven de
wassende vygh. de nieuwe en d'oude appel hangen aen eenen tack: d'een met goude,
d'ander met groene schillen. de krinckelige wynstock spruyter en klimt om hoogh,
daer de hof allerluchtighst is: hier heeft de druyf bitter bloessem, en daer van goud
en van barnsteen, en s'is alree swanger van nectar.
3
4
5

[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
onwtwerrelyck: Hs.: ‘[-onont onbeving on onver] on onwtwerrelyck’.:V. vergat ‘on’ door te
halen.
[…]: Niet vertaald: ‘caro accresce a l’opre’. De losse ‘w’ is waarschijnlijk de eerste letter
van ‘wercken’ (vertaling van ‘l’opre’).
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12. vleyende vogelkens mengen in de groene bladen hunne dartele klancken om
stryd. het windeken ruyscht, en baeren en bladen ongelyck schuddende, 6 doetse
kaeckelen. het antwoord luyde wanneer de vogelkens swygen: het schudtse soeter,
wanneer de vogelkens singen: het sy by geval of by kunst, het musyckluchje
vergeseltse nu, nu houd het beurt met hunne keeltjens.

6

schuddende: Hs.: ‘schuddendende’.
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13. onder d'andre vlieght 'er een, met een purperen becksken, en geschakeerde
pluymen, en het ontvoud syne keel wyd, en slaet een geluyd dat onse stemme gelyckt.
dese liepen doen terstond derwaert, soo kunstigh sprack het, dat het wonder was.
d'andren swegen en luysterden, en de winden staeckten in de lucht hun geruysch.
14. ay (song het) sie hoe zedigh en maeghdelyck de roose wtpuylt wt haere groente,
te midden noch open, en midden gesloten: hoese sich min toont, hoese schooner is.
sie daer na dartel ontvoutse haeren boesem wyder, sie daer na quyntse, en schynt
dese niet: sy schynt dese niet die te voren duysend vrysters en duysend vryers hadde.
15. alsoo verdwynt de groente en de bloem des sterffelycken levens met het
verdwynen van eenen dagh: nochte sy groeyt nochte en bloeyt niet weder, 7 om dat
de lente weder te voorschyn koomt. pluckenwe 't roosje op den frisschen uchtend
van desen dagh, wiens glans ras over is. pluckenwe 't minne-roosje, minnenwe
terwylwe minnende weder konnen bemint syn.
16. het sweegh, en de vogelreyen bestemden 't en hervatten het lied. de duyfkens
treckbeckten, elck dierken leyde op minnen toe. de harde eycke de kuysche laurier,
en al dat groote bladerighe geselschap, aerde water, scheenen liefelyck sinnen en
suchjes van minne te vormen en te ademen.
17. onder soo teer en soet een gesang, onder soo veele dartele en vleyende
aenlockingen treed dit paer, en verhard sich gestreng en standvastigh tegens het
vleyende behaegen: het gesicht dringt van blad tot blad door, en sagh of het scheen
te sien: het sagh gewisselyck de schoone en de beminde: en hy leydt in den
jonferschoot, sij in t gras.
18. haer boesem is voor open, en 't somerluchje spreyt het ongetoyde hayr: sy quynt
om syne schoonheyd, en hare blaeckende oogen maecken haer schoon vocht
levendiger wit. gelyck een strael in t water, een lach blickter in de vochtige oogen
dartel en bevende: sy hangt over hem, en [hy] 8 leyd syn hoofd in haeren sachten
schoot, en beurt hoofd by hoofd op
19. en begeerigh haer verlangende gesicht in hem weydende verteert en smelt: sy
buyght voor over, en geeft syne oogen en lippen dickwils soete kuskens: nu vlughtse:
en op dien oogenblick gevoeltse dat hy soo diep sucht, datse meynt: nu geeft hy den
geest, en verreyst in haer. beyde de ridders verborgen wesende sagen de minnelycke
treken 9 vast aen.

7
8
9

nochte en bloeyt niet weder: Hs.: ‘nochte en bloeyt en niet weder’. Vgl. Oxf.: ‘nochte en
bloeijt niet weder’.
[hy]: Hs.: ‘en [-hy] leyd syn hoofd’. V. voegde terecht ‘hy’ boven de regel toe, maar bedacht
zich weer. Vgl. Oxf.: ‘en hij leijd zijn hooft in haar zachte schoot’.
de minnelycke treken: Hs.: ‘de minnelycke treken van beyde ridders’. Vgl. Oxf.: ‘Beijde de
ridders verborgen wezende zagen de minnelijke bedrijven vast aan.’
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20. aen de syde van de vryster, 10 een vreemd tuygh, hing een suyver en blinckende
kristalyn. sy rees op, en die tusschen syne handen hangende, als een dienaer gekoren
van de dienaers 11 der minne. sy met lachende, hy met blaeckende oogen, beschouden
de verscheyde objecten als een object. sy maeckt van t glas eenen spigel voor sich
self, en hy eenen spigel van haere heldere oogen.
21. sy roemt in hem en hy in haer, d'eene over de slavernye, d'ander over de
heerschappye. keer ah keer, sprack de ridder, te mywaert uwe oogen daerge mede
gesalight saligh maeckt: om dat, ofghe het niet en wist, myn brand door uwe
schoonheyd ontsteeken word. daer in kryght de verwondering haer volkomen
maecksel, meer als uw kristalyn mynen boesem toont.
22. [...] 12

10
11
12

vryster,: Hs. heeft hier geen leesteken.
dienaers: Cr: ‘geheijmen’.
[…]: Stanza 22 is niet vertaald.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

83vº
23. Armide loegh om dese rede; maer sy hiel niet op van sich te beschouwen, en van
haren schoonen arbeyd: na datse thayr had gevlochten, en des selfs dartele swaeyingen
met wufte orden bedwongen; kroldese de kleenste hayrkens tot ringeskens en spreyde
daer bloemen op, gelyck smalto op goud: en sy paerde wtheemsche roosen met
natuurlycke lelien in haeren schoonen boesem, en weefd'er een kleed van
24. nochte de fiere Paeu ontvout de staci van syne verborge veeren soo schoon niet:
nochte Iris vergult en purpert haeren krommen en dauwigen schoot soo schoon voor
ons gesicht niet [...] 13
25. teere spytigheden, en aengenaeme en geruste weygeringen, en lieve vleyeryen,
en vrolycke vrede, lachjes, woordtjes, en soete traentjes, en sachte kusjes [...] 14 en
daerna vereenighdese, en temperdese in t vier van taeye 15 fackels; en maeckt'er desen
wonderlycken gordel af, waermede sy haren schoone lenden gorde.
26. vant spiegelen een ende maeckende, versochtse beleefdelyck oorloof, en kuste
hem en vertrock: sy is gewoon by daegh niet 16 wt te gaen, en oversiet hare dingen,
hare toverboecken. hy blyft 'er, om dat hem niet toegestaen word eenen voet te
versetten of eenen oogenblick elders te blyven: en binnen het wreede perck, en onder
de boomen is alleen de vryer, ten sy hy by haer is.
27. maer wanneer de nacht de geestige gelieven met aengenaeme stilte weder tot
hunne boeleringen roept: dan brengense de geluckige uuren in dese hoven onder een
selve dack over. maer na dat Armida, sich tot ernstiger werck begevende, den hof
en haere vermaeckelyckheden verliet; quamen de twee, die achter de soden verborgen
waren, trots gewapent te voorschyn.
28. gelyck een fors klepper, die eenen overwinner in de lastighe oorlooghseere
ontnomen is, en als een dartel hengst in snoode ruste ongebonden onder de beesten
en in de weyden dwaelt, terstond al 17 brieschende syn hoofd derwaert keert, indien
trompetklanck of blickerende stael hem weckt: alree alree wilter op aen setten en
den man in den sadel draegende, geprickelt [...] 18 in
29. soo dede dees jongeling, doen syne oogen schielyck schemerden door den glans
van t harnas: dees oorlooghse en forsse brandende moed ontstelde synen geest al
heel door dien blixem: hoewel hy quynde onder de naelden, en slaepdroncken van
wellust was. middelertyd trad Ubaldo voor wt, en keerde hem den blinckenden
diamanten schild toe.

13
14
15
16
17
18

[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘fuse tai cose tutte’.
taeye: OVr: ‘traege’.
niet: doorgehaald met twee kleine streepjes, waarschijnlijk door de C. Vgl. Oxf.: ‘Bij dag
was zij gewoon uijt te gaan’.
al: Hs.: ‘als’; de s is met een schuin streepje doorgehaald, waarschijnlijk door C. Vgl. Oxf.:
‘al brieschende’.
[…]: Op de open regel het woordje: ‘in’. Niet vertaald: ‘riurtar nel corso’.
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30. en draeyde syn gesicht naer den glinsterenden beuckelaer, waerom hy er sich in
spiegelde gelyck hy was, en met hoe teer een cieraed hy opgepronckt, reuck
wtademde, en dartel van hayr en kleeding was: en syn swaerd (niet dat een ander
sagh dat hy een swaerd had) door tooverye verwyft van al te veel pracht en soo
verciert, dat het een onnut vercierssel, geen streng oorlooghstuygh geleeck.
31. gelyck een mensch van eenen diepen slaep beswaert, na het verydelen weder tot
sich selven koomt, soodanigh bequam hy door sich selven te beschouwen; maer hy
bleef sich niet spigelen: hy sloegh syne oogen al bevreest neder, en schaemte dede
hem ter aerde sien, en hy sloot syn gesicht en [...] 19
32. doen begon Ubaldo te spreecken: geheel Asien en Europe is in t harnas; 20 elck
staet na prys en aenbid Christus, Syrien gaet van oorloogh in arbeyd, een kleene
hoeck buyten de weereld houd, o Bartels soon, u alleen in ruste besloten. het geheele
aerdryck gaet u niet eens aen, o fraey ridder van een kindeken.

19
20

[…]: Niet vertaald: ‘sotto il mare...e giù nel centro.’
harnas;: Hs. heeft hier geen leesteken.
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33. wat droom of slaepsucht heeft uwe dapperheyd soo in slaep gewieght? of wat
snoodheyd verlocktse? op op Godefroy het leger noodight u. fortuyn en overwinning
verwachten u. koom o geluckigh kryghsman, en volvoer den wel begonnen aenslagh;
en d'ongeloovige speere die ghe alree getroffen hebt sy van uw onvermydelyck
swaerd ter aerde gevelt.
34. hy sweegh, en d'edele jongeling bleef eene korte wyle beroert en stockstyf en
stom; maer na dat schaemte de gramschap plaets maeckte, de ridder om die forsse
rede vergramt, en dat na het schaemrood een nieu vier in het aensicht ontstack, die
meer roockte, en meer koockte: doen verscheurde hy het ydele cieraedt, en dese
snoode pracht, en teeckens van ydele slaverny.
35. en hy spoede om te vertrecken, en ging wt de kromme verwarringen des doolhofs:
ondertusschen sagh Armida den fellen wachter der koningklycke poorte dood leggen.
eerst hadse achterdocht, en daerna kreeghse den snof, dat haer lief gereedt stond om
te vertrecken. en sy sagh hem (ah wreed gesicht) de soete herberge snellyck den
rugge bieden.
36. sy wou roepen: o ghy wreede, waer laetgheme alleen? maer de rou sloot den
klanck den wegh: soo datse sich begaf tot klaghrede. bitter was het [...] 21
37. wanneer heeft oyt Thessalische toveres met haeren onreynen mond onreyne
woorden gemompelt, alsoo datse de hemelsche wielen kon verletten, en sielen wt
den afgrond sleepen. alles wistse het wel, en evenwel konse niets in t werck stellen
dat de hel ten minsten op hare stemme antwoorde. sy scheydt wt hare toverye, en
wil proeven of schoone en smeeckende toverye 22 eene betere toveresse sy.
38. sy loopt en bekreunt sich aen geene eere. ay waer syn nu haere triomfen en haer
stoffen? dese weeght en overweeght hoe groot het ryck der Minne sy alleen met [...]
23
en de spyt is effen als haer hooghmoed, om dat wil bemindt syn, sy de 24 [...] 25
39. nu bleefse ongeacht en beschimpt verlaeten, en evenwel volghtse die haer vlied
en veracht, en sy tracht met traenen het geschenck van hare verachte schoonheyd te
vercieren. sy gaet henen en dese bergen syn niet hard en dese wegen niet koud voor
hare teere voeten. en buytens weeghs loopt haer kryten als een bode voor wt: nochte
het koomt niet by hem voor dat hy aen den oever gekomen is.
40. krancksinnigh riepse: o ghy die een deel van my by u draeght, laet geen deel
achter, of neemt het een, of geeft het ander weder, o doodse beyde gelyck, sta sta.
dat alleen de leste stemme u ter ooren kome, ick seg van geene kuskens [...] 26
21
22
23
24
25
26

[…]: Van de vierde regel is alleen ‘più amara’ vertaald. De rest van de stanza is niet vertaald.
toverye: Cr: ‘schoonheyd’.
[…]: Niet vertaald: ‘’l cenno inanti’.
de: Hs.: ‘de de’.
[…]: Niet vertaald: ‘odiò gli amanti;...de’ begli occhi sui.’
[…]: Niet vertaald: ‘altra più degna avrassi...poi che fuggir potesti.’
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41. doen stond de ridder stil: en sy quam al hygende en schreyende naer hem toe;
soo droevigh datse niet meer moght; maer soo schoon alsse droef was. sy sagh hem
aen, en bleef op hem staroogen, ende en sprack niet, of vergramt, of peynsende of
niet darrende. hy saghse niet aen, en of hy se aensagh, keerde hy heymelyck en
schaemsaem en traegh haer syn gesicht toe.
42. gelyck een edel musikant, eer hy hel en hoogh syne keel opent om te singen, der
andren gemoeden ten medesang bereyd, met soete en laege loopjes en toonen: alsoo
dese, die in hare bittere droefheyd alle hare treken en bedriegeryen niet vergeet, heft
voor eerst met suchjes een gesang aen, om de siel te bereyden, daer hy de stem in
druckt.
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43. daer na begonse: o ghy wreedaert, wacht niet dat ick u bidde, gelyck lief aen lief
behoort: eenen tyd lang synwe dat geweest: indienghe nu weygert soodanigh te
wesen, en de gedachtenis daer van u noch grieft: hoorme ten minsten als uwe vyandin:
27
dan ontfangt een ander oock syn vyands gebeden: hoewel dit dat ick van u versoeck
soodanigh is, datghe het geven kont behoudens uwe volkome gramschap.
44. indiengheme haet, en hier door eenigen wellust gevoelt, ick koom niet om u daer
af te versteecken: gebruyckse vry. schynt by u selven rechtvaerdigh, en sytet. ick
heb oock het Christen volck, ick beken het, gehaet, en u selven oock gehaet. heyden
werd ick geboren. ick gebruyckte verscheyde redenen, op dat uwe heerschappye door
my moght onderdruckt worden: u vervolghde ick: u ving ick: en voerde u verre van
den oorloogh in onbekende en wtheemsche plaetsen.
45. ick voegher noch dit by, tgeen ghy u tot grooter schande en schade rekent, dat
ick u bedroogh, u door onse minne verlockte. seker een godloose vleyery, een
onrechtvaerdigh bedrogh. de bloem syns maeghdoms te laeten verwelcken, een ander
tyran van syne schoonheyd te maecken: dese schoonheyd, die geweygert is aen
duysend ouden tot eenen prys, den nieuwen tot eene gave op te offeren.
46. laet dit dan eene van myne bedriegeryen wesen: en de feyl van dese myne soo
groote mishandelingen vermoge soo veel op u, datghe van hier vertreckt, en 28 u deser
herberge, dieghe alree soo lief gehad hebt, niet en bekreunt. ga heenen; vaer over
zee; vecht, en arbeyd; verdelgh onse trouwe, ick [...] 29 wat segge ick onse? ah niet
meer de myne, u, mynen wreeden afgod, ben ick alleen getrou.
47. alleen stame toe dat ick u volge, een kleene bede tusschen vyanden. de roover
en laete synen roof niet achter. gaet hy triomfeerende, de gevangen blyven niet achter.
maer het leger sie uwen buyt tusschen den andren roof; en hoopt 30 uwen roem op
met dese eere: datghe uwe beschimpster hebt beschimpt. my als eene verachte
dienstmaeghd met vingeren nawysende.
48. verachte dienstmaeght, voor wien moet ick dit hayr meer behoeden, nu het snoode
by u is? eene slaefsche draght [...] 31 by den tittel van eene slavinne? u sal ick volgen,
onder vyandlycke slaghordens, wanneer de krygh op syn heetste is. ick heb den moed,
ick heb de kracht wel, die op magh om paerden te mennen, om een speer te voeren.
49. ick sal syn, watghe wilt, schildknaep of schild. 'k en sal me niet verschoonen om
u te beschermen. ick bid u by dese borsten, by desen naeckten hals, [...] 32 misschien

27
28
29
30
31
32

als uwe vyandin: ‘uwe’ en ‘in’ zijn doorgehaald met schuine streepjes, waarschijnlijk door
C. Vgl. Oxf.: ‘als een vijand’.
en: Hs.: ‘en en’.
[…]: Van het niet vertaalde ‘anch’io t’affretto’ gaf V. alleen ‘io’ weer: ‘ick’.
hoopt: De t is doorgehaald met een schuin streepje, waarschijnlijk door C.
[…]: Niet vertaald: ‘Raccorcierolla’.
[…]: Van de vierde regel (‘pria che giungano a te, passeran l’armi.’) vertaalde V. alleen het
voegwoord ‘pria che’ (= voordat), dat hij ten onrechte met ‘ick bid u’ weergaf.
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sal 'er geen onchristen soo wreed wesen, die u sal willen quetsen, om my niet te
wonden, 33 den wraecklust toegevende dese verachte schoonheyd, hoedanigh sy is.
50. ellendige laetghe u noch wat duncken? stoftghe noch van versmade schoonheyd,
die niets en verwerft? meer wildese spreecken; maer traenen beletten het, die als
eene bron wt eene steenrots sprongen. doen wildese met een ootmoedig gelaet syne
hand of mantel vatten, en hy deysde, weerstondse, en overwon; en minne vond den
toegang in hem behindert, het schreyen den wtgang.
51. min werd niet ingelaten om in den boesem, van rede bevroren, hare oude vlammen
t'ontsteken. ten minsten quam 'er medoogen in plaets. eene speelnoodt van minne,
hoewel sy kuysch is: en beweeghde hem soo, dat hy syne tranen met moeyte kon
breydelen. doch hielse de teere genegentheyd binnen, en dat soo veel te meer de
toveres haer wesen veynsde en maeckte.
52. daer na antwoorde hy: o Armida my moeyt uwer genoegh [...] 34 myn haet nochte
gramschap is het niet. wraeck eysch ick niet. nochte gedenck geen leet. nochte ghy
syt slavinne nochte vyandin. ghy hebt, tis waer, gedoolt, en syt de maet te buyten
gegaen, door t oeffenen van minne en vyandschap.

33
34

wonden,: Hs. heeft hier een punt.
[…]: Niet vertaald: ‘sì potess’io, come il farei...sgombrarti’.
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53. maer het syn menschelycke gebreken, en gemeene gebreken. ick vergeef het de
wetten van uw land, en de sexe, en de jaeren. ick heb oock eensdeels gefeylt, wil ick
niet lochenen barmhartigh te syn, soo kan t niet geschieden, dat ick u veroordeele:
nochte de blyschap nochte tverdriet sullen by my in geene waerde en eerlycke
gedachtenis wesen. ick blyf uw ridder, soo verre het [d’oorlogh van] 35 Asien, en t
geloof met eere lyden kan.
54. ah, terwyl hier nu het eynde is, [...] 36 en binnen dese eensaeme grenssen der
weereld, blyve hunne gedachtenis begraven. dat dese daed alleen in Europe en hare
twee naburige deelen onder myne andre daden geswegen werde. ah niet te willen
(wat een e [...]) 37 uwe schoonheyd, uwe dapperheyd, uw koni[n]gklyck bloed.
55. blyf in vrede, ick ga, t is u niet geoorlooft mede te gaen: dieme geleydt verbiedt
het mij. blyf, of ga behouden langs andre wegen. en set als eene wyse uw voornemen
gerust. sy terwyl de ridder haer soo aensprack, hiel beroert en ontrust geene eene
plaetse. sy keerde al over eene wyle overdwars hem versmadelyck haer aengesicht
toe, int ende borstse met scheldwoorden wt.
56. Sofia heeft u niet voortgebrogt, en ghy syt niet wt Grieckschen bloede gesproten.
de rasende zeebaeren en de bevrose Kaukasus heeft u geteelt, en een Hyrcanische
tiger hebtghe gesogen. wat veyns ick langer? d'onbarmhartige mensch heeft niet een
eenigh teecken van menschelycke beleeftheyd getoont. verschiet hy syne verwe wel?
misschien baed hy syne oogen door mynen rouwe, of loost een eenigh suchje?
57. maer wat war ick ondereen, en wat hael ick al op? indienme vlied en verlaet dien
ick my offer: als een goed overwinner, van eenen vyandlycken misdaedigen de
misdaed vergeet, en harde feylen vergeeft. hoor hoe hy raed, hoor hoe de kuysche
Xenokraet van minne redeneert. o hemel, o goden, waertoe lydghe dese godloosheden,
blixem [...] 38
58. o ghy wreedaert, ga henen met den vrede dienghe my laet. ga henen ghy
ongerechtige. ghy sultme haest een naeckten geest, volghsaeme schimme
onscheydbaer achter u hebben. soo lief als ick u gehad hebbe, soo sal ick u als eene
nieuwe raserye met slangen en fackels ontstellen. en is t u geluck, datghe door zee
raeckt, datghe klippen en baeren ontvlught: en in den oorloogh koomt:
59. daer sultghe als een godloos soldaet, kranck in den bloede en onder de dooden
leggende uwe misdaed boeten: Armida dickwyl by haeren name roepen, met d'wterste
nocken: dit hoop ick te hooren. hier besweeck de geest der bedroefde: nochte sy
druckte dese leste woorden niet ten vollen wt: en lagh half dood, en smolt van een
kil sweet, en loock hare oogen.

35
36
37
38

[d’oorlogh van]: Vgl. Oxf.: ‘de oorlog van Azie’.
[…]: Niet vertaald: ‘del fallir nostro’ en ‘e di nostre vergogne omai ti spiaccia’.
[…]: Niet vertaald: ‘segni ignobil fregio’.
[…]: Niet vertaald: ‘poi le torri e i vostri tèmpi?’
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60. Armida ghy loockt uwe oogen: de gierige hemel benyde uwe martelerye troost.
o ellendige sla uwe oogen op: waerom en sietghe de bittere traenen nu niet in d'oogen
van uwen vyand? o kontghe hem hooren, o hoe lief soude u tgerucht van syne suchten
versachten. hy geeft soo veel hy kan, en neemt (en ghy gelooft het niet) met een
deerlyck gesicht syn leste oorlof van u.
61. wat sal hy nu doen? sal hy dese soo tusschen leven en dood op den baeren oever
39
laeten? beleeftheyd houd hem te rugge, medoogen breydelt hem. de harde nood
lyd het niet. hy scheyd, en het hayr der gene die hem geleyd is vervult van luchtige
windekens. het goude seyl vlieght over de diepe zee. hy siet naer den oever, en d'oever
gaet schuyl.
62. na datse verlaeten en stom weder bekomt, sietse rondom soo verre sy sien magh.
40
is hy heen gegaen, seydse, en heeftme hier in lyfsgevaer gelaeten? niet een
oogenblick getoeft: heeft de verraeder in den wtersten nood my niet eene kleene hulp
bewesen? en noch bemin ick hem? en ick sit noch ongewroken op den oever en
klaegh?
63. wat behelp ickme langer met schreyen? heb ick dan geene andre wapens, geene
andre treken? wat volgh [ick] den godloosen achter aen. nochte d'afgrond sal hem
geen schuylhoeck nochte de hemel geene veylige kerck verstrecken. genaeck hem
alree, gryp hem, en scheur syn hart, en hang de gespreyde leden op, tot eenen
schandelycken spigel. hy is meester in wreedheyd: ick wil hem in syne kunst
overtreffen. maer waer ben ick? wat spreeck ick?

39
40

oever: Hs.: ‘oeven’.
magh.: Hs. heeft hier gen leesteken.
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64. ellendige Armida, doenghe hem gevangen had, behoordeghe en hy was het wel
waerdigh, wreedt tegens desen wreedaert te wesen: nu verhit u de spyt te spade, en
versuymachtigh vergramtghe u; doch indien geene schoonheyd of loos vernuft yets
vermagh, myn wensch sal niet ydel of krachteloos wesen. o myne versmaede
schoonheyd, van u, om dat u 't leet geschiede, verwachtmen de felle wraecke.
65. dese schoonheyd sal myn loon syn van den afhouwer des gruwelycken hoofds.
o myne vermaerde vryers, sie ick eysch yets 41 van u dat swaer valt, maer eenen
eerlycken aenslagh. ick, die met groote ryckdommen [...] 42 ben tot vergelding met
wraecke bereydt, indien ick onwaerdigh ben tot sulck eenen prys verkocht te worden,
soo is de schoonheyd eene ydele natuurgaef.
66. rampsalige gaeve, ick weyger u: en met eenen haete ick koningin en levendigh,
en oyt geboren te wesen. terwyl ick noch leef word de hoop alleen van soete wraecke
gemaeckt. aldus raestse met afgebroke woorden, en keert haeren voet van den
verlaeten oever, wel toonende wat al gramschaps sy kropte. sy spreyde thayr, green
van ter syde, ontstack in haer aensicht.
67. in haere wooning koomende, roeptse met eene ysselycke tonge driehonderdt mael
d'Avernsche godtheyd aen. sy vervult de lucht met swarte wolcken: en d'eeuwige
groote dwaelstarre werd doodverwigh op eenen oogenblick: en de wind blies en
schudde den last der bergen. alree loeyde d'afgrond onder haere voeten. soo seer als
het hof draeyde, soudtge een toornigh gepiep, en gebrul en gebriesch en geblaf hooren.
68. al heel wordtse omringt van eene schaduwe, die meer is als de nacht, en daer niet
een straeltjen lichts in gemengt is; ten sy, terwyl eene blickering schittert in den
diepen nevel. int ende verdween de schaduwe: en de son quam met bleecke straelen
te voorschyn: nochte de lucht is noch niet recht vrolyck. nochte thof verschynt meer,
nochte eenigh litteecken des selfs, nochte ghy kunt niet seggen: daer stond het.
69. gelyck wanneer de wolcken geweldige beelden in de lucht maecken, en die
weynigh duuren, die de wind verstuyven of de son verdwynen doet: gelyck een 43
droom, dien een krancke sich verbeeld, 44 voorby vlieght. alsoo verdween de wooning,
en de bergen bleeven alleen over, en d'ysselyckheyd, die 'r de natuur maeckte: sy set
sich op hare karre, diese 'r gereedt heeft, en geeft sich in de lucht, gelyckse gewoon
is.
70. omgordt met wolcken en luydruchtige dwarrelwinden, betreedse de wolcken, en
sleept met hare vlught een windeken na: sy vaert voorby d'oevers die onder d'andere
asse leggen, en de landen wier inwoonders onbekent syn. sy vaert voorby de
merckpaelen van Alcides, nochte sy genaeckt Spanjen nochte Moorenlandt: maer in
de lucht hangende vervolghtse haeren cours, tot datse koomt aen d'oevers van Syrien.
41
42
43
44

ick eysch yets: Hs.: ‘[-indien] ick yets eysch [-dat]’. Na zijn correctie vergat V. de
woordvolgorde aan te passen.
[…]: Niet vertaald: ‘sarò erede’.
een: OVm: ‘de’.
verbeeld: Hs. ‘verbeelt’. Vgl. Oxf.: ‘verbeeld’.
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71. daer looptse buytens weeghs naer Damasko toe: maer vlied het verlangen van
soo lief een vaderland: en ryd met haere karre naer den onvruchtbaren oever, daer
haer slot in t water gebout is. daer gekomen wesende, versteecktse knechten en
maeghden van hare tegenwoordigheyd, en verkiest een eensaem cabinet: en loopt
twyffelachtigh door allerleye gedachten henen; maer de schaemte wyckt haest voor
de gramschap.
72. ick en sal, seytse, niet heenen gaen, voor dat de koning van Egypten het Oosten
wapent. het lustme alle treken weder voor te nemen, en in allerleye ongewoone
gestaltenissen my te veranderen. boogh en swaerd te hanteeren: en my slavin van
d'allermaghtightste te maecken, en die om stryd op te wecken, myne eere en
achtbaerheyd stel men aen d'eene syde [...] 45
73. beschuldigh my nu niet, myn vooght en oom laster sich selven, die het aldus
begeerde, hy heeft eerst de dartele siel, en broosse sexe tot onbehoorlyck[e] diensten
beroepen. hy self heeftme tot eene landloopster gemaeckt: en hy self de stoutigheyd
aengeprickelt, en de schaemte ontbonden. alles wyte ick het hem, wat ick
onbetamelycks wt minne dede, of tgeen ick wt gramschap bedryven sal.

45

[…]: Niet vertaald: ‘pur che le mie vendette io veggia in parte’.
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74. aldus besluytse; en vergadert haestelyck ridders en vrouwen, pagien en trouwanten:
en ontvout in trots gereedtschap en in keurssen hare kunsten en koningklyck geluck:
en sy geeft sich op den wegh, en daer is niemand die vaeck kryght, of by son of
maeneschyn; voor datse komen, daer de schaeren [van] hare vrienden de opene velden
van Gaza bedecken.

Seventiende gesang.
1. Gaza is eene stad in t eynde van Judea, op den wegh die na Pelusien loopt, gelegen
op den zeekant, en heeft endeloose en woeste zanden tot nabuuren: de welcke, gelyck
de zuydewind de zee pleegh, van dwarrelwinden gemengt worden; waer door de
vreemdeling met groote moeyte vervarssing of troost vind, in 't onweer van t
ongestadige veldt.
2. de stad is eene grens des konings van Egypten, die hy overlange den turcken
ontnomen heeft; en overmits sy gelegen en bequaem was tot den hoogen aenslagh,
die hy in den sin had, sette hy hier (Memfis twelck syn heerlyck hof is verlaetende)
synen grooten stoel, en hier versamelde hy nu ontelbaere gasten 1 wt verscheyde
landen.
3. o sanggodin, verhaelme nu wat tyd, en hoedanigh de staet der saecken was: wat
voor wapens, wat maght, wat dienaers, en wat volck tot geselschap de groote keyser
hadde: doen hy in t zuyden de maghten en de rycken en d'wterste gewesten van t
oosten in 't harnas bragt: ghy alleen kuntme nu de benden en d'oversten, en de halve
weereld in t geweer vergadert, verhaelen.
4. na dat Egypten van geloof veranderde, en weerspannigh het juck der Griecksche
heerschappye had afgeworpen; maeckt'er sich een kryghsman wt den bloede van
Makon meester af, en vestighde daer synen setel. Calyfo was syn naem, en was met
synen naem oock nasaet van den eersten die den scepter droegh. op die wyse sagh
de Nyl in eene lange rye syne Faroos, en zedert syne Ptolemeusen.
5. met het verloop der jaeren, is het ryck bevestight, en soo aengegroeyt, dat hy van
de Marmarische en Cirenische paelen quam Asien en Libyen beschaduwen tot aen
den Syrischen oever: en liep binnewaert naer den endeloosen oirsprong des Nyls
hoogh op boven Siene, en van hier naer d'onbewoonde velden van Sabbeen, en daer
tot den grooten Eufraet.
6. ter rechte en slincke syde behelst hy de welrieckende zeekusten en de rycke zee,
en buyten Eritreo reyckt naer de son toe die vroegh op is. maghtigh is het ryck van
binnen, en de koning maeckt het noch maghtiger, en nu heerscht hy vermaert en
doorluchtigh, om dat hy bloeds halven koning is, maer [meer] 2 wt verdiensten, 3 door
ervarentheyd in koningklycke en oorloogsche wetenschappen.
1
2
3

gasten: Cr: ‘heyrleger’.
[meer]: Vgl. Oxf.: ‘maar meer door verdienste’.
verdiensten,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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7. dees heeft nu verscheydemael Turcken en Persiaenen beoorlooght: oorloogh
verweckt en gebluscht. hy won en verloor, en was grooter in tegen als in voorspoed.
na dat de bedaeghde ouderdom niet meer op moght tegens den last der wapenen, soo
leyde hy endelyck den degen af. maer hy trock niet wt synen oorlooghslust nochte
syne begeerte is ledigh van eer en staetsucht.
8. hy oorlooghde noch door syne oversten, en had sulck een kracht van verstand en
rede, dat het swaere pack der monarchie synen jaeren niet overlaste: geheel Africa
in mindre 4 rycken gedeelt beefde voor synen naem: en t vergelegen Indien eerde
hem, en andren stonden hem gaerne by met gewapent volck; en andren gaven goud
tot schatting.
9. [...] 5 Armida quam de leste: sy quam juyst te pas op d'uure die bestemt was om
te vergaren. het heyr in slaghoorde monsterde hy in een ruym veld, buyten de vesten.
10. en hy sat trots op eenen hoogen stoel, daermen langs honderd yvoire trappen
opklimt, en onder de schaduwe van eenen grooten silveren hemel, hy sette syne
voeten op purper met goud doorweven, en men sagh hem ryck van Barbarische
verciering in koninglycke pracht blincken, het witte linnen in duysend krollen gedraeyt
maeckt eenen hoogen tulband op syn hayr.

4
5

mindre: OVr: ‘kleene’.
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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11. in syne rechte hand heeft hy den scepter, en de gryse baerd maeckt hem gestreng
en eerwaerdigh, en wt syn gesicht, dat noch door ouderdom niet verandert was, sagh
hy er stout wt, en in syne eerste jeughd. en de majesteyt der jaeren en der heerschappye
word van een yegelycke myne wel gehandhaeft. Appelles of Fidias maelden Jupiter
misschien in sulck een gestalte, maer Jupiter die donderde.
12. twee 6 rycksvooghden, de grootsten, 7 stonden, d'een ter rechter, d'ander ter slincke
hand. de waerdighste, een dienaer der gestrengigheyd hief een swaerd op: d'ander
houd den segel tot een teecken van syn ampt: d'een een bewaerder van skonings
geheymenissen, arbeyd als een burgerlyck dienaer in groote ryckssaecken: maer
d'ander is veldheer, en heeft volle maght om te straffen.
13. de gehellebaerde circassen bestuwen met getrouwe wacht den zetel in eenen ring,
en hebben neffens hunne speeren kolders, en lange kromme sabels op hunne syde.
aldus sat, aldus vertoonde sich de tyran van de hooge sitplaets voor het vergaderde
volck. alle de benden int voorby trecken neyghden voor syne voeten, als of wapens
en banieren hem aenbaden.
14. eerst monsterden d'Egyptenaers, en vier oversten synder, twee van thooge en
twee van t laege land, twelck de gave en werck van den hemelschen Nyl [is] [...] 8
15. in d'eerste rotte verschynt 9 het volck, twelck de rycke dalen van Alexandrie
bewoont, t welck bewoont den oever ten westen, die begint het Africaense strand te
heeten. Araspe een maghtigh heer is hun overste, meer van verstandt als van armen.
van loose laegen is hy een braef meester, en in oorlooge heeft hy den prys van alle
Moorsche treken.
16. de tweede synse, die Oostwaert gelegen in Asiatische landen woonen: en Aronte
geleytse, die door prys eer nochte deughd maer tittelen doorluchtigh is. de verwyfde
sweet noch onder geenen helm: nochte geene uchtendtrompette weckt hem op: maer
een ontydige eersucht noodight hem van de naelde 10 en schaduwe tot een gestreng
leven.
17. dese die de darde is schynt geene rotte te wesen, maer een maghtigh vyand 11 die
velden en oevers besit: wie sou seggen dat Egypten maeyt en ploeght onder soo
veele? en hy komt wt syne stadt, een stad die gelyck een land is, datse benyd, duysend
sloten heeftser binnen; ick spreeck van Kairo, daer van daen brengt hy het groote
volck, een volck [...] 12 ter wapenen; 13 Kampson is 'er overste af.
6
7
8
9
10
11
12
13

twee: Hs.: ‘dwee’.
twee rycksvooghden, de grootsten,: Hs. heeft hier geen leestekens.
[…]: De vier laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
verschynt: Hs.: ‘verschynen[-de volcken] <het volck>’. V. vergat de persoonsvorm aan te
passen.
de naelde: Cr: ‘gemak’.
vyand: Cm: ‘leger’.
[…]: Niet vertaald: ‘restio’.
ter wapenen;: Hs. heeft hier geen leesteken.
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18. onder Gazel komen dese, die de vruchten in 't vruchtbaere veld sullen maeyen,
en hooger tot daer de vlieten wederom in hunne tweede diepte vallen. d'Egyptenaers
hebben alleen bogen en swaerden, nochte sy draegen den last van helm of rusting,
ryck synse gekleedt: waerdoor het gebeurt datse andre rooflustigh en niet
doodvruchtigh maecken.
19. daerna sietmen onder Alarcon het volck van Barca als naeckt en wapenloos
passeren: wien een noodruftigh leven, nochte [...] 14 langen tyd met roof gevoed [...]
15

20. achter dese verscheen[en] de boulieden van steenigh en geluckigh Arabien: die
noyt overlast van vorst of hitte gevoelden, soo t waer is tgeen men seyt. daer wieroock
en ander reuckwerck wast: daer d'onsterffelycke fenix herboren word: die van
welrieckende bloemen, die hy leest tot syne wtvaert en geboorte, graf en wiege
maeckt.

14
15

[…]: Niet vertaald: ‘ne l’erme piaggie’.
[…]: De vier laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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21. de kleeding deser lieden is min verciert, maer de wapens syn die van Egypten
gelyck: andre Arabiers volgen die geene 16 blyvende inwoonders op eene sekere
plaetse syn: geduurige vreemdelingen, synse gewoon wooningen en dwaelende steden
na te sleypen: dese hebben eene wyfachtige stem en gedaente: lang en swart hayr en
swarte en duystere aengesichten.
22. lange Indiaensche rieten wapenense met korte yseren punten: en met eenen
klepper rennende, soudghe seggen datse van een stormwind weghgevoert worden,
indien anders de winden soo geswind dwarlen konnen. d'eerste werden van Sifax
geleydt Aldin heeft gesegh over de tweede volcken: Albiazar, die een fel moordadigh
moordenaer en geen krygsman is, voert de darde aen.
23. daerna volght de schaere die van d'Arabische golven becingelt is: die vruchtbare
en [van paerlen] 17 swangere schulpen plagh te visschen. by hen syn de swarte gelegen
op den slincken oever der zeesche Eritrea: Agrikalte bestiert dese, en Osmida die,
de welcke wet-en-trouweloos syn.
24. daerop volgen d'Ethiopiers van Meroe, Meroe dat aen geene syde des Nyls een
eyland maeckt, en hier Astrabora, t welck de groote boesem is van drie rycken en
noch twee bevat. Kanario en Assimirio geleydese. beyde koningen: en die Macon
volgen, en den Calife schatting betaelen; maer de darde houd syn woord heylighlyck,
en hy koomt hier niet.
25. daer na komen twee onderkoningen met eene rotte gewapent met bogen en pylen:
d'een is Soudaen van Ormus, een edel en kostelyck land dat van de groote Persische
zee becingelt is: d'ander is van Boecan: dit is oock met haer een eyland in de groote
volle zee: maer als de zee daer na afloopende ebt, soo gaeter de vreemdeling drooghs
voets door.
26. nochte uwe beminde bruyd heeft, o Altamoro, u in t kuysche bedde konnen
houden: sy schreyt, sy krabt haer blond hayr en boesem, om uwe rampsalige reyse
te hinderen. ghy wreede dan, sprackse, sal het schrickelyck aensicht der zee u dan
liever als het myn wesen? sullen de wapens aen uwen arm een waerder last wesen,
als een kleen soontjen dat speelsieck is.
27. en dit is de koning van Samarcant: en tgebreck dat in hem gepresen word is de
vrye sluyerkroon. dees is soo geleert op wapenen en soo vry eene stoutigheyd paert
hy met d'opperste rustigheyd. het Fransche volck, ick spel het, sal t wel gewaer
worden, en tis rede dat het dan voor hem vreese. syn soldaeten syn geharnast, en
hebben t swaerd op hunne syde, en de knods aen den sadel.
28. daer na is de fiere Adrasto van Indien en het paleys des dageraeds gekomen, die
eene groene en met swart gespickelde slangenhuyd voor eenen rusting aengetogen
heeft, en druckt den ongemeten rugge eenes elefants soo styf 18 alsmen een paerd
16
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die geene: Hs.: ‘deene geene’.
[van paerlen]: Vgl. Oxf.: ‘vruchtbaare en van paarlen swangere schulpen’.
styf: Hs.: ‘styff’. Vgl. Oxf.: ‘stijf’.
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pleegh te drucken: dees leyt het volck van dese syde van den Ganges, die sich in zee
spoelt, en den Indus breeckt.
29. in den volgenden hoop is d'wtgelese bloem des koningklycken kryghsvolcks, en
ghy hebtser alle, die met grooten danck, met behoorlycke eere ten tyde van vrede en
oorloogh geleyt worden: om datse tot schrick en ruste gewapent gaen op starcke
afgerechte rossen, en de hemel weerlicht van hunne purperen mantels goud en stael.
30. onder dese is de felle Alarco en Odemaer bestelmeester: en Hidraorte en Rimedone
die om syne stoutigheyd vermaert is, een verachter van sterflycke menschen en van
de doodt: en Tigraen en Rapoldo, de groote roover, nu een dwingeland van de zee:
en de starcke Ormondo: en d'Arabische Marlabusto, die synen naem van Arabien
ontleent, die de muytyns getemt heeft.
31. Enri 19 Orindo: Arimon: Pirga: Brimarto de stedewinner: Sifante de roskammer,
en ghy Aridamant meester int worstelen: en Tisifernes de blixem van Mars, by wien
sich niemand gelycken dar: hy sy in den sadel of te voet, of in schermen met den
degen of met de speer te rennen.
32. een Armenier geleyt de bende, die in syne jeughd van t waerachtige geloof tot
het hey[den]dom vervallen is: en die Clemens hiet, word nu Emiren genoemt: getrou
en lief by den Egyptischen koning, boven al wat oyt in den sadel sat; en overste en
opperste soldaet te gelyck, in verstand in moed en in de vuysten.
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Enri: Lezing onzeker; De Vr. leest ‘Euvi’; Nijland: ‘Evri’. V. vatte ‘Evvi’ (= En daar zijn)
blijkbaar op als een eigennaam. Cm: ‘Zie daar’. Vgl. Oxf.: ‘Zie daar Orindo’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

87vº
33. niemand wasser over, wanneer Armida schielyck verscheen, en hare bende
vertoonde, sy quam verheven sittende in eenen grooten wagen. met eenen opgegorden
keurs, en als eene gepylkokerde schutteres. en hare versche gramschap was in dit 20
schoone aenschyn [...]; 21 wat een kracht hadse en wreed en bitter scheense te dreygen
en dreygende aen te locken.
34. de wagen, blinckende van barnsteen en Hiacinten, die den dagh aenvoert, was
hier by een droom. d'afgerechte wagenvrou breydelde onder het cierlyck juck twee
koppels eenhoornen, by paren gebonden. honderd jongkvrouwen met honderd pagien
rondom met aengegorde pylkokers, drucken den rugge van witte kleppers, die snel
wenden, en luchtigh rennen.
35. haer bende volghtse: en Aradin met dese, dien Hidraotto in Syrien besolding gaf.
gelyck dan, wanneer d'eenige herboren vogel sich op wegh geeft om syne Etiopiers
te besoecken, syne pennen schakeert en ciert, en ryck en heerlyck is van halsketen
met eene goude natuurlycke kroone. de weereld staet verbaest, en deyst, en aen syne
syden is een wonderlyck leger van gewieckte vliegers.
36. alsoo passeert dese wonderlyck van kleeding van seden en wesen. nu isser niet
eene siele soo onbeleefdt of weerstribbigh tegens de liefde, die niet verlieft en wordt.
en naulycx in hare statige gramschap beschout, kanse soo veele en verscheyde volcken
ontvoncken: wat salt daer na syn, wanneerse met een vrolycker gesicht, met schoone
oogen en eenen schoonen lach vleyt!
37. maer na datse voorby is, belast de koning der koningen, dat Emireen tot hem
kome: dat hy hem sette over alle treffelycke oversten, en toon dat hy algemeen
veldheer is. dees koomt nu tot den verdienden prys met een voorweetende aengesicht,
't welck dien staet wel waerdigh is. de wacht der Circassi klooft sich in twee en ruymt
op naer den stoel, en hy styght 'er op.
38. en hy neyght syn hooft en knien, en steeckt de hand onder de borst, en de koning
spreeckt tegens hem aldus: o Emireen, u beveel ick desen scepter, u beveel ick de
volcken: en weest ghy myn stadhouder over hen, en den belegerden koning
verlossende, treft den Vrancken met mynen wreeckenden tooren. ga, sie, en verwin.
en laet geen overschot van den verwonnen, en neem de levenden gevangen.
39. aldus sprack de dwingelandt. en de ridder ontfing den scepter der opperste
heerschappye. ick neem, seyt hy, heer, de roede wt uwe onverwinnelycke handt, en
wil met uwen segen den dapperen toght aenvaerden; en ick hoop in uwe deughd, als
synde uw hopman, de swaere schade van Asien te wreecken, nochte ick sal
wederkeeren, ten sy als overwinner, en tverlies sal dooden hebben, geen verwyt.
40. wel bidde ick den hemel, dat indien hy verordent onheyl (twelck ick nu niet
geloove) van boven dreyght, hy alle dit beschoren vergaderde onweer gelieve op
mynen kop te storten; en het leger behouden weder keere, en dat de vorst legge meer
20
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in dit: Hs.: ‘in t dit’.
[…]: Niet vertaald: ‘mescolato’ en ‘in guisa co ’l natio dolce’.
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in eene triomfeerende als in een doodlycke stacie. hy sweegh; en daer volghde een
geklanck van barbarische speellieden 22 vermengt met het gejuych des volcks.
41. en de koning scheyd sich van den koningen af onder het gekryt en tgekrioel
midden in eene dicke edele schaere: en in de groote tente komende, versamelde hy
de vorsten aen eene vrolycke tafel, en hy [sat] 23 bysonder: daer hem deene spyse,
d'ander woorden verschafte, nochte geene plaetse ongeeert liet. Armida vondter onder
de blyschap en de genoeghte wel eene bequaeme plaets voor haere kunsten.
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speellieden: Cr: ‘tuijgen’. Vgl. Oxf.: ‘speeltuijgen’.
[sat]: Vgl. Oxf.: ‘en hij zat bijzonder’.
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42. de tafels nu opgenomen wesende, sy die aller oogen op haer geslagen sagh, en
datse door wel bekende teeckens vernam, dat haer vergif door aller sinnen gespreyt
is: soo reesse op, en keerde sich van haeren stoel tot den koning, met een gebaer te
gelyck hooghmoedigh en eerbiedigh; en trachte soo veel sy vermoght in aensicht en
stem groothartigh en fors te schynen.
43. o opperste koning, sprackse, ick koom oock om t geloof om t vaderland tot
goddeloose [...]. 24 eene vrou ben ick, maer eene koningklycke vrou: onwaerdigh
alree voor eene koningin [...]. 25 het ryck gebruycke alle koninglycke kunst, die het
wil: geef de selve hand scepter en wapens. de myne sal konnen (nochte traegh nochte
quynende met den swaerde) quetsen, en wt de quetsuuren bloed trecken.
44. nochte gelooven, dat dit d'eerste dagh is, dat eene hooge schoonheyd sich hier
in wickelt, dat ick tot dienst van onse wet en van uwe heerschappye nu eerst gewoon
ben te vechten: u behoorde wel indachtigh te syn of ick de waerheyd spreecke: dewyl
ghe kennis kunt hebben van eenige onser wercken: en ghy weet dat ick veele van
d'opperste hoplieden, die het kruysse swaeyen, heb gevangen geset.
45. sy werden door my overwonnen en van my eyste ghyse tot eene heerlycke gave:
en sy souden noch in eenen duysteren put in eeuwige gevangenis van u bewaert
worden: en ghy soud nu eenen veyliger wegh hebben om overwinnende uw groot
geschil te beslechten; ten waere dat de felle Reynout, die myne soldaeten versloegh,
die verlost hadde.
46. het is kennelyck wie Reynout sy: en men vertelt van hem noch eene lange
geschiedenis. dit is de wreede, waer van ick zedert bitter mishandelt werd: nochte
ick hebbe de schaemte gewroken: weshalven gramschap de rede prickelt, en maeckt
me bequamer ten stryd. maer hier na sultghe verstaen in t lange hoe groot myn
ongelyck sy. soo veel is nu genoegh. ick eysch wraecke.
47. en ick salse erlangen: indien de schichten niet gewoon syn alle in den wind te
vliegen: en de rechte hand des hemels stiere dan t geweer van eene rechtvaerdige
hand tegens den schuldigen. maer indien yemand te wege brengt dat den wreeden
Barbaer het hooft afgesneden, en my geoffert werde, ick sal dese wraecke voor lief
nemen: al hadde het een edeler als ick ben gedaen.
48. het salme soo waerd syn, dat ick hem sal toestaen, soo groot een loon als ick hem
vermagh te geven; hy sal my als een rycke bruydschat tot eene gemaelinne hebben,
indien hy me tot belooning eyscht. die vaste belofte doe ick hier. aldus sweer ick
eene ongeschende trouwe. indien 'er nu yemand is, die onse prysen gevaer waerdigh
acht, die spreecke, en bewyse het.
49. terwyl de jongkvrou aldus sprack, starooghde Adrasto op haer. de hemel, sprack
hy, belette dat ghe ymmermeer eenen schicht naer den Barbarischen moordenaer
toeschiet: om dat, o schoone schutteres, een snood hart niet waerdigh is van uwen
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[…]: Niet vertaald: ‘ad impiegarmi’.
[…]: Niet vertaald: ‘il guerreggiar non parmi.’
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scheut getroffen te worden. ick sal een vaerdigh dienaer uwer gramschap wesen; en
u syn hoofd tot een geschenck leveren.
50. thart sal ick hem wtrucken: ksal syne gescheurde leden den gieren tot een aes
geven. aldus sprack d'Indiaensche Adrasto: Tisaferno verdroegh syn stoffen niet. en
wie syt ghy, sprack hy, die in skonings, in onse tegenwoordigheyd soo groot eene
hovaerdye toont? misschien is hier sulck een, die al uw ydele stofferye met wercken
sal overtreffen, al swyght hy schoon stil.
51. de felle Indiaen antwoorde: ick ben een van die gene, die by het doen, spaersaem
en weynigh van woorden ben, maer soo ghy elders het hooge woord voerde, die hier
soo ontydigh spreeckt, wy waren u gevolght; maer d'opperste koning, syne hand
wtsteeckende, betoomdese beyde. daer na sprack hy tegens Armida: edele jongkvrou,
ghy hebt wel een fier en mannelyck harte.
52. en wel sytghe waerdigh, dat d'een en d'ander syne gramschap aen u verblyve:
om datghe kunt wtkiesen na uwen wille yemand tegens desen wreeden roover. daer
sal het beter besteed wesen, en hunne stoutigheyd sal daer klaerst tegens malkandren
blycken. dit gesproken hebbende sweegh hy; en dese booden van nieus aen haer om
stryd te wreecken.
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53. nochte dese niet alleen, maer die meest in den oorloogh doorluchtigh, hunne
rustighe tonge tot stoffen vaerdigh hebben, erboden sich alle, alle swoerense haer
wraecke [te] doen over het gruwelycke hoofd. soo veele wapenden sich tegens den
ridder, diense soo lief hadde, en de gramschap wecktese. maer Reynout na dat hy
den oever verliet, nam geluckighlyck syne groote reyse.
54. het scheepken wende sich te rugge, door de selve wegen, waer langs het gekomen
was, en het windeken dat de seylen dede vliegen, blies even voorspoedigh om weder
te keeren. de jongeling sagh nu d'asse en den beer, en beschoude nu de blinckende
starren, de paden des duysteren nachts; nu vlieten en bergen die hun ruyge toppen
over de zee wtstaecken.
55. nu aenmerckte hy den staet des legers, nu ondersoeckende de gewoonten van
verscheyde volcken, en sy loopen soo lang door het pekelschuym, tot dat de vierde
dagh wt het oosten blonck, en als het licht daer na vertrocken is, soo land het schip
endelyck. doen sprack de jongkvrou: hier syn de Palestynsche stranden; hier is het
eynde van de reyse.
56. sy set 'er de drie ridders op den oever, en verdwynt eermen een woord soude
kunnen spreecken. middelertyd rees de nacht, en een gesicht mengde verscheyde
gesichten der dingen: en in dese sandige eensaemheyd, kunnen dese nochte muur
nochte dack beschouwen: nochte sy vernemen voetstappen van menschen of paerden:
of yet dat hun den wegh wyst.
57. na datse in twyffel stonden, en somwyl eenen voet voortsetten, en de zee den
rugge toekeerden, verscheen hun van verre ick weet niet wat blickerigs: t welck met
silvere straelen en gouden glans den nacht verlichte, en de schaduwen verdunde. sy
gaen naer het licht toe: en sien nu wat het is, dat 'er schynt.
58. sy sien tegens de straelen der maene nieuwe wapens aen eenen dicken struijck
hangen, en gesteente op den gulden helm en in de rusting blincken meer als de starren
aen den hemel: en schoone beelden openbaerden sich by dit licht, in eene lange rye
op desen schild wtgestreckt. hier by sat een oud man, als de wachter, die tegens hen
aengaet, na dat hun docht.
59. en beyde de ridders herkenden wel het eerwaerdige aensicht des wysen vriends,
maer na dat hy vriendelyck gegroet was, en hy hen beleefdelyck omhelsde, keerde
hy syne rede tot den jongeling, die hem al stil en swygende besagh: heer, seyt hy, u
alleen verwacht ick hier eensaem met verlangen op dese uur.
60. ick ben uw vriend, ofghe het niet en wist: en wat sorge ick over u drage mooghtghe
dese vraegen: om dat dese loosselyck de toverye verwonnen, daer ghy uw leven
ellendigh doorbrogt. hoor nu myne woorden, die het tegendeel syn van t gesang der
sireenen; en ten sal u niet verdrieten: maer bewaerse in uw harte, tot eene wyser en
heyliger tonge u de waerheyd beter onderscheyde.
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61. myn heer, [niet] 26 onder schaduwe in sachte plaetsen, by bronnen bloemen nymfen
en Sireenen, maer op den steylen top, en moeyelycken bergh der deughd is ons heyl
gelegen. die niet bevriest, niet sweet, en sich niet geeft van den wegh des wellusts,
die geraeckt 'er niet. wilt ghy nu verre van den hoogen top leggen, als een verheven
vogel in de dalen?
62. natuur heft uw hoofd ten hemel, en gaf u eenen moedigen en hoogen geest,
waerom siet ghe naer beneden en [...] 27 en sy maeckte u oock heftigh en oploopende
in tooren niet om dat ghyse in burgerlycke stormen soud gebruycken, nocht met
begeerlyckheden [...] 28
63. maer op dat uwe dapperheyd hier mede gewapent, d'wtheemsche vyanden te
feller soude bespringen, en om dat de begeerlyckheden, godloose inwendige vyanden,
met meer gewelds daer door souden onderdruckt worden. daerom besteedse een wys
vorst ten gebruycke en ter heerschappye daerse hem toe gegeven syn, en maecktse
door syn verstand nu koel, nu vierigh, nu haestigh, nu traegh.
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[niet]: Cr: ‘niet’; vgl. Oxf.: ‘niet onder schaduwe’.
[…]: Niet vertaald: ‘con illustri e conte opre te stesso al sommo pregio essalti’.
[…]: De zevende regel van de stanza is gedeeltelijk vertaald; regel acht niet.
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64. aldus sprackse, en dander luysterde stil na de woorden van dien hoogen raed, en
onderwerp sich de rede, en sloegh schaemsaem en sachtmoedigh syn gesicht ter
aerde. wel sagh d'oude wyse syne geheymenis, en voeghder by: o soon hef uw hoofd
op, en starooght op desen schild, om datghe daerin sult sien uwer voorouderen daden.
65. ghy sulter de befaemde glori der grootvaderen in sien, en eene lange reys in
eensaeme en steyle plaetsen: blyft ghy als een traegh looper noch achter in desen
stryd der doorluchtige eere. op op, weck u selven: tgeen ick u voorschilder sy roede
en spore voor uwe deughd. aldus sprackse, en de ridder starooghder op, terwylse
aldus tegens hem sprack.
66. de geleerde wapensmidt, had met eene subtyle meesterlyckheyd ontelbaere
beelden in een nau veld wtgedruckt. men sagh er d'orden van t doorluchtige gloriose
bloed van Attio nergens gebroken: ghy sietse 'r by d'oude Roomsche bron haeren
oever suyver en onbevleckt geleyden. de vorsten staender geciert met laurier. d'oude
toont hunne oorlogen, en hunnen prys.
67. sy toonde hem Caio die doen het alree overhellende ryck eerst tot eenen roof
werd der wtheemsche heydenen, den toom van t willige volck mende, en sich den
eersten vorst van Este maeckte: en de min maghtige nabuuren hadden hunnen
toevlught tot hem, hy werd hun vooghd [...] 29 daer na als de felle Got, in spyt van
Honorius den bekenden wegh passeerden:
68. en doen heel Italien scheen te roocken en te brand[en] door de Barbarische fackel:
en doen Rome gevange en slavinne vreest in den grond verdelght te worden; wees
hy aen hoe dat Aurelius het volck, dat synen scepter onderdanigh was, in vryheyd
beschermde: hy wees daer na Foresto, die sich sette tegens den Hun, de koning van
t noorden.
69. de felle Attila was wel aen syn aensicht te kennen, die met draeckenoogen scheen
lagen te leggen, en een hondskop heeft, en hem aensiende soudghe seggen dat hy
janckt, en ghy waent hem te hooren baffen. de wreedaert daer na lyf om lyf vechtende
overwonnen synde, schynt onder d'andre krygslieden te vlieden [...] 30
70. elders is syn dood; en syn ramp is het ramp des vaderlands. daer is d'erfgenaem
des grooten vaders, Akarino de groote soon: die als een kryghsman volght in d'eere
van Italien. Altino weeck den noodlote, en niet den Hunnen; daer na sette hy sich in
eenen veyliger stoel; daer na versamelde hy eene stad [...] 31
71. tegens den grooten vliet over, die als een springvloed overliep, vestighde hy sich,
en daer rees de stadt, die in toekomende eeuwen het hof der groothartige Estensers
soude wesen: [...] 32
29
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[…]: Eenderde regel opengelaten, maar alles is vertaald.
[…]: De laatste twee regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘di mille in val di Po case disperse in ville.’
[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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72. Alforiso viel met hem: Azzo scheen in ballingschap te gaen, en syn broeder met
hem: 33 en namaels met raed en wapens weder te keeren tot dat de tyran Eurulo
verdruckt was: d'Estensische Epaminond volghde daer na hebbende ’t aensicht 34 met
eenen schicht doorschoten; en schynt vrolyck te sterven, na dat de wreede Totila
verwonnen is, en de waerde schild behouden.
73. ick spreeck van Bonifacius, en Valerian het kindeken gaet in syn vaders
voetstappen: alree mannelyck van handen, mannelyck van gemoed, honderd benden
van Gotten verletten hem niet [...] 35
74. Henrick wasser, en Berengarius, en daer de groote Karel syne vaendelen liet
vliegen [...] 36

33
34
35
36

met hem: Hs.: ‘Azzo scheen met hem in ballingschap te gaan, en syn broeder met hem’. V.
vertaalde ‘con esso’ tweemaal.
’t aensicht: Hs. ‘t’aensicht’.
[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De laatste zes regels van de stanza zijn niet vertaald.
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75. Almerico wasser, en het scheen nu gedaen te wesen met de stad die Marckgravin
en vrouwe van den Po is; de stichter van de kercken slaet aendachtelyck syne oogen
ten hemel [...] 37
76. Albert syn soon sietgher tusschen syne broeders gaen, en daer syne bekende
vromigheyd toonen, dat hy de Deenen in steeckspel en oorloogh verwonnen hebbende,
Otton hem [met] 38 grooten bruydschat tot eenen schoonsoon koopt. Huygh sietgher
van achteren, die met geweld door de Roomsche slaghordens breeckt, en die
Marckgraef van Italien word genoemt, en geheel Tuscaenen in ontsagh houd.
77. daerna wasser Tedaldo en Bonifacio op de kant wtgebeelt [...] 39 noyt saghmen
eenen mannelycken erfgenaem van soo groot een erfdeel, nasaet syns vaders wesen.
Matilda volghde, en vervulde den hoop al wasser man[gel] 40 [...] 41
78. het edele aensicht gaf eenen mannelycken moed wt, het gesicht toonde meer als
eene mannelycke kracht. de Normandiers waerender wtgebeelt, en alree in de vlught
gejaeght wesende, verheughde sich de onverwonnen Guiscardo. hier versloegh hy
Henrick den vierden, en offerde de kercke den keyserlycken standert, dien hy hem
gerooft hadde. hier sette hy het hooghe priesterdom in den grooten setel van sint
Peters kerck in Vaticano.
79. daer na sietghe [...] 42
80. […] 43
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38
39
40
41
42
43

[…]: Niet vertaald: ‘in atto di contemplante’, alsmede de laatste vier regels van de stanza.
[met]: Vgl. Oxf.: ‘met een groote bruijdschat’.
[…]: Niet vertaald: ‘di Beatrice sua’.
man[gel]: Hs.: ‘al [-mang] wasser man’.
[…]: De laatste drie regels van de stanza zijn niet vertaald.
[…]: De rest van de stanza is niet vertaald.
Alleen het cijfer 80 is ingevuld. De stanza’s 80 t/m 97 zijn niet vertaald. De helft van bladzijde
89v°, alsmede 90r° en 90v° zijn onbeschreven gebleven.
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Achtiende gesang.
1. Reynout komende, daer Godefroy wtgegaen 1 was, om hem te gemoeten, begon
aldus: myn heer, sorge van nayverige glori heeftme geport, om my te wreecken over
den verslagen ridder, en hebbe ick 'er u in misdaen, ick ben zedert daerover wel
bedroeft geweest, en theeftme in thart wee gedaen. wedergeroepen koome ick tot u,
en [ben] bereyd boete te doen, waer door ick u sal aengenaem wesen.
2. Godefroy omhelsde hem, die ootmoedigh voor hem neegh, en antwoorde. men sal
geene droeve gedachtenis ophaelen, en tgeen voorby is sal men vergeeten. tot boete
eysch ick alleen, datghe doorluchtige daeden bedryft gelyck de gewoonte medebrengt:
datghe tot schade des vyands en tot onsen voordeel de boschgedroghten overwint,
sal u passen.
3. het overoude bosch, waerwt te voren de stoffe onser stormtuygen gehaelt is, is nu
(d'oorsaeck sy soodanigh alsse is) door toverye eene stille rustplaets, en schrickelyck
geworden: nochte niemand isser die sich vermeten dar hout daer wt te haelen: nochte
de rede lyd niet, datmen de stad bestorme sonder sulcke gevaerten; nu kuntghe uwe
dapperheyd toonen, daer d'andren voor vreesen.
4. aldus sprack hy, en de ridder erbood sich met korte woorden 2 tgevaer en dien last
te aenvaerden [...] 3 en hy keert daer na vrolyck syne rechte hand en aensicht na de
anderen toe om hen vriendelyck tomhelsen: hier Guelfo, daer Tankredi, en hier waren
nu alle d'oversten van t leger vergadert.
5. na dat hy desen oppersten verscheydemael syne eerlycke en waerde vertoogen
hadde gedaen, en dandre mindre en gemeene aengenaem en gespraecksaem hadde
ontfangen. nu en sal 'er na desen geen vrolycker kryghsgerucht wesen, of meer
schaeren om hem gestuwt, voor dat Oosten en Zuyden overwonnen, hy in eenen
vercierden triomfwagen ryd.
6. alsoo gaet hy endelyck naer syne tente, en sit er op deene syde in den ring van
syne lieve vrienden, en hy antwoordse veel, en vraeghtse veel, nu van den oorloogh
nu van de boschtoverye. maer doen hy een yegelycken vertreckende oorlof hadde
gegeven, sprack de heylige heremyt tot hem aldus: myn heer, ghy hebt als een
wonderlyck wandelgast dwalende wel groote dingen en eene verre reyse doorloopen
7. wat sytghe wel schuldigh den grooten koning, die de weereld regeert, hy heeft u
de betoverde landouwe ontruckt: en voert u verdoo[l]dt schaepken weder by syne
kudden, en versamelt u in syne schaepskoy; en verkiest u door de stem van Buljon
tot tweeden wtvoerder van synen wille. maer ten past u noch niet, datghe noch
ongewyt wesende, u wapent tot synen grooten dienst.

1
2
3

uitgegaen: Cr: ‘opgestaan’.
met korte woorden: Hs.: ‘met korte te worden’. Vgl. Oxf.: ‘met korte woorden’.
[…]: De derde en vierde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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8. om datghe van de nevels der weereld en van uw vleesch in sulcker voegen besprengt
syt, dat de Nyl de Ganges nochte de diepe Oceaen u niet blanck nochte suyver kan
maecken. alleen de genade des hemels, kan u reynigen van soo veel onsuyverheyds
als aen u kleeft: u dan ten hemel keerende versoeck eerbiedighlyck vergevinge, en
ontvou uwe heymelycke misdaden en schrey en bid.
9. aldus sprack hy; en hy beschreyde eerst in sich selven syne trotse gramschap en
sotte minne: daer na geroepen wesende, biechte hy druckigh en verslagen voor syne
voeten de dwalingen syner jongkheyd. de dienstknecht des hemels na dat het hem
toegestaen was, seyde hem vergiffenis toe: met den nieuwen dageraed sultghe gaen
bidden op dien bergh, die met [het] aensicht naer het oosten siet.
10. daer van daen sultge naet bosch gaen, daer soo veele spoocken, bedriegeryen en
guycheleryen syn: ghy sult (dit weet ick) gedroghten en reusen overwinnen, indien
u geene andere sotte doolinge verlette. ah dat nochte stem die soet is of schreyt of
singt, nochte schoonheyd die lieflyck is of lacht of u toelonckt met soete vleyerye
uw gemoed bekoore, maer versmaed de versierde gesichten en versierde gebeden.
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11. aldus raed hy hem: ende de ridder bereyd sich, verlangende en hopende naer den
grooten aenslagh. al peynsende brogt hy den dagh, al peynsende en bedroeft den
nacht over: en eer de dageraed aen den hemel blaeckt, omgord hy de schoone wapens,
en treckter nieuwe kleederen over en die vreemd van verwe syn [...] 4 en heel alleen
en stillekens en te voet verlaet hy t geselschap en de tente.
12. het was ontrent die tydt dat de scheemering van den nacht noch niet geheel den
dagh geweken was, maer men sagh het Oosten blosen, en de hemel is noch met eenige
starre geciert: wanneer hy synen voet naer den olyfbergh sette, aenschouwende met
opgeslagen oogen rondom hier des nachts en daer des daghs onverwelcklycke en
goddelycke schoonheyd.
13. hy stond en peynsde in sich selven, o hoe schoone lichten vergadert de hemelsche
kerck. de dagh heeft synen gouden wagen, de nacht ontvout 5 goude starren, en de
silvere maen: maer niet isser dat [...]: 6 en wy verwonderen ons over een droesigh en
doncker licht: twelck een oogenblick, een lachende aenblick bedeckt 7 binnen de
engte van een broos gesicht
14. aldus peynsende steegh hy den hooghsten top op, en daer knielde hy, en hief
eerbiedigh syne gedachten boven alle hooge hemelen, en starooghde in het oosten:
o heer en vader, sprack hy, aenschou myn vorige leven ende myne eerste misdaeden
genadigh met een barmhertigh ooge, en bestortme met uwe genade, soo datghe mynen
ouden Adam suyvert en vernieut.
15. aldus bad hy, ende de roode Auroor met goude geciert rees voor syne oogen op,
die de groene toppen des berghs rondom hem en helm en harnas vergulde: en hy
voelde den adem van een aengenaem luchjen in syn aensicht en op syne borst waeyen,
dat wt den schoot des schoonen uchtends een dauwolck over syn hoofd wtgoot.
16. de dau des hemels viel op syn kleed, die aschverw gelyck scheen, en het spreyde
sich soo, dat [het] de bleeckheyd niet benam, en eene blinckende wittigheyd daer in
mengde. [...] 8 alsoo keert de slange wederom met eene schoone jeughd, en ciert sich
met nieu goud.
17. en sy 9 self verwondert sich beschouwende over de schoone blanckheyd van t
verwisselde kleed, daer na draeytse haeren gang met eene veylige rustigheyd naet
hooge oude bosch. hy was nu ter stede gekomen, daer de schrick alleen, diese wt
haere oogen blaest verlette die min stout waeren. doen docht hem het bosch niet
onaengenaem nochte schrickelyck, maer vrolyck van schaduwe.
4
5
6
7
8
9

[…]: Niet vertaald: ‘s’ha presa’.
ontvout: Cr: ‘stelt ten toon’.
[…]: Niet vertaald: ‘(chi) vagheggi o questa o quelle’.
bedeckt: Cr: ‘on’.
[…]: De vierde en vijfde regel van de stanza zijn niet vertaald.
sy: Hs.: ‘[-hy] <sy>’. V. beschouwde bij nader inzien niet Reynout maar de slang als
onderwerp van de zin. C haalde ‘sy’ door en schreef er ‘hij’ boven. Vgl. Oxf.: ‘En hij zelve
de schoone blankheijd van het veranderde kleed aanschouwende verwonderde zich daar over.
Daarna wend hij zijnen gang…’
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18. verder ging hy, en hoorde ondertusschen eenen galm die sich lieffelyck verspreyde,
het scheen te wesen het heesch gemor van een beecksken, en t versuchten van een
koeltjen tusschen de bladen: en het kla[e]ghlyck gekerm van eene sangerige swaen,
en de nachtegael, die treurt, en haer antwoord: orgels en cyters en menschelycke
stemmen op rym, soo veele gemaeckte galmen drucken eenen galm wt.
19. de ridder (gelyck het den andren gebeurde) verwachte eenen grooten donder van
diepe vreese, en hoorde een soet gesang van Nymfen en Sirenen, luchjes, wateren
en vogelen. waerom hy van verwonderen stil stond, en daer na gaet hy traech en
twyffelachtigh: en vind op den wegh geen ander beletsel, als eenen stillen en
doorluchtigen vliet.
20. beyde de kanten des schoonen vercierden vliets loegen en roken van schoonheyd
en reucken: en hy reyckte met synen krommen hooren soo verre, dat het groote bosch
binnen synen swaey begrepen werd, nochte vlocht alleen geenen soeten krans om
hem, maer een gootken quammer [in], 10 en scheyde het, dat bespoelde het bosch, en
het bosch beschaduwde den vliet [...] 11

10
11

[in]: Vgl. Oxf.: ‘maar een kleijn beekje komt daar in’.
[…]: De laatste regel van de stanza is niet vertaald.
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21. terwyl de ridder sagh waer hy soude mogen doorgaen, soo verscheen 'er eene
wonderlycke zee; 12 een zee 13 ryck van goud, die hem aenbood eene breede straete
op vaste bogen. hy gaet over den gouden wegh, en die valt neder, soo haest als hy
met synen voet den andren oever geraeckt heeft; [...] 14
22. en die draeyt en verwydt sich, en swelt genoegh, als gesmolten sneeu, met
duysenderleye geswinde boghten. doch nieusgierigheyd die trock hem om 15 door d
oude bestuwde boomen heenen te sien, en altyd trock hem in dese bosschige
eensaemheydt een nieu wonder tot sich
23. waer hy heenen gaende synen voet sette, daer scheen yet t'ontspringen of te
spruyten: daer ontluyckt de lelie, en daer bot de roose. hier ryst eene bron, daer vloeyt
een beecksken, en het jaerige bosch scheen boven ende rondom hem syne bladen te
verjongen, de schorsse word weeck, en tgroen word groener in alle boomen.
24. yeder blad was bedaut met manna, en honigh droop wt de schorssen. en men
hoorde van nieus dese liefelycke en vreemde tsaemenstemming van sang en klaghten.
maer het menschelyck gemoed 16 dat de maet sloegh voor swaenen windekens en
wateren, wist niet waer het sich bergen soude: het en kan niet vernemen wie die
menschelycke toonen vormt, nochte waer die sangerige snaeren en pypen syn.
25. terwyl hy toesagh, en de gedachten wantrouden tgeen de sinnen voor de waerheyd
oordeelden: soo sagh hy ter syden eenen Myrt, en die boogh sich daer een pad
eyndighde in eene groote ruymte: d'wtheemsche myrt breyde syne groote tacken wt,
hooger als palm en cipres, en ontvoude de bladen over alle de boomen, en daer scheen
het hof van t bosch te wesen.
26. de ridder stond stil in de groote ruymte staroogende op eene grootere nieuwigheyd;
een eyck verscheen hem, die van sich selve geklooft den hollen buyck opende en
baerde, en eene nymfe quammer wt vreemd gekleed van volwassen oude, o wonder:
en met eenen sagh hy daer na honderd andere boomen honderd nymfen wt hunnen
swangeren schoot baeren.
27. gelyckmense op een tooneel siet: of gelyckmen boschgodinnen geschildert siet,
d'armen naeckt, en de kleederen opgeschort, met schoone klickers, en ongesnoerde
vlechten: in sulck eene gelyckenisse saghmen de versierde dochters van de
boomschorssen: behalven datse in stede van bogen of pylkokers, luyten violen en
cyters hadden.
28. en dese maeckten danssen en sprongen, en weefden eene kroon van sich selven:
en omcingelden den ridder, gelyck een middelpunt binnen syne ronde begrepen word.
12
13
14
15
16

zee: Cr: ‘brug’.
zee: Cr: ‘brug’.
[…]: De zevende en achtste regel van de stanza zijn niet vertaald.
om: Hs.: ‘om te [-bespieden]’. V. vergat ‘te’ door te halen.
gemoed: Cr: ‘reij’.
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t geklagh 17 omringde hem oock, en hy hoorde in hunnen soeten sang dese woorden:
ter goeder uure sytghe in dese genoeghelycke percken gekomen, o ghy hoop en liefde
van onse vrouwe.
29. ghy syt niet onverwacht gekomen om haer te troosten, die kranck is, sy blaeckt
en is gequetst door gedachten van minne. ghy siet dit bosch dat te voren soo swart
was (als een vertreckplaets het treurige leven gelyck, die al heel door uwe koomste
vermaeckt is) met eene luchtiger gedaente aengedaen. dusdanigh was de sang, en
daer na hoordemen wt den myrt een soeten klanck voortkomen, en dit quam er wt:
18

30. d'oude eeuwe heeft alree 19 wat wonders gesien door t ontsluyten van eenen
boerschen Sileen: maer dees groote myrt, toont schooner en radder beelden wt synen
geopenden schoot: sy vertoont eene engelsche schoonheyd, die het valsche gesicht
ten vollen gelyck is. Reynout siet toe, en hem dunckt dat hy de gestalte en het schoone
gesicht van Armida siet.
31. hy saghse te gelyck vrolyck en droevigh: duysend hartstoghten verscheenen in
een gesicht gemengt. daer na sprack sy: endelyck sie ick u weder gekeert tot haer
daerghe van gevloden syt. waerom koomtghe hier? om met uwe tegenwoordigheyd
myne weduwlycke nachten en dagen te troosten? of koomtghe om oorloogh te
verwecken? om my te verjaegen? wat verberghtghe my uw schoon aengesicht, en
toontme de wapens?

17
18
19

t geklagh: Cr: ‘den boom’.
dit quam er wt: Cr: ‘deze opende zich.’
alree: Cr: ‘voor dezen’.
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32. koomtghe als vriend of als vyandt: ick heb de rycke zee 20 voor geenen vyand
gemaeckt: nochte beecken bloemen en bronnen voor hem ontsloten: de heggen wegh
nemende, en dit tgeen uwe gangen verwarde. legh nu desen helm af: en ontdeck uw
hoofdt, en uwe oogen voor myne oogen, indienge als een vriendt koomt: druck lippen
aen lippen, borst aen borst: geefme ten minsten uwe rechter hand.
33. al spreeckende volghdese, en draeyde hare oogen met schoone medoogende
swaeyen: veynsende liefelycke suchtjes, en soete nocken, en schoone traenen.
soodanige onverhoedse barmhartigheyd kon harde diamanten in dese martelaers
vermorwen. maer de ridder soo loos, [...] 21 wacht niet langer, en stroopt den blancken
degen.
34. hy stapt naer den myrt, doen omhelsde sy dien om den lieven struyck, en sette
sich tusschen beyde en riep: ah nimmermeer gebeur het datghe mij sulck een geweld
doet, datghe mynen boom afhouwt. o onbarmhartige legh af den degen, of jaegh dien
eerst door d'aders der ongeluckige Armida. door desen boesem door dit hart kan dit
swaerd alleen door den myrt houwen.
35. hy heft het lemmer op, en bekreunt sich haers biddens niet; maer sy word
verandert: (o nieuwe vertooningen) 22 gelyck het gebeurt dat onse droom sich haestigh
in eene andere gestaltenisse verwisselt. soo vergroven haere leden, en sy draeyt haer
duyster aensicht, en het yvoir en het purper verdwynt 'er. sy groeyt tot eenen seer
grooten reus, en werd een Briareus met honderd armen gewapent.
36. sy grypt vyftigh swaerden, en rammelt met vyftigh schilden, en brult al
dreyghende. al d'andre nymfen worden gewapent en gruwelycke Ciclopen: en vreesen
hem niet: maer verdubbelen de slagen voor den verdadigden boom: die om de slaegen
steende. de lucht scheen het veld van Styx: soo veele gedroghten en spoocken
verscheenen 'er in.
37. d'onstelde hemel om hoogh, en d'aerde om laegh donderde, en dees blixemde en
die zidderde: buyen en stormwinden raeckten in oorloogh en bliesen hem een hard
onweer in syn aengesicht. maer den ridder miste noyt slagh, nochte ruste een stipken
om sulck eene raserye. hy doorhackte den noteboom; en tscheen een noteboom, en
een myrt. de toverye ten ende wesende, verdwenen de momaensichten.
38. de lucht bedaerde en de hemel helderde: het bosch keerde weder in synen
natuurlycken staet: niet vervaerlyck en onvrolyck van toverye, vol naerheyd, maer
van ingeboren naerheyd. d'overwinner beproefde of yet anders meer belette het bosch
af te houwen. daerna loech hy, en sprack in sich selven: o ydele en sotte gelyckenis,
die van self verdwynt.

20
21
22

zee: Cr: ‘brug’.
[…]: Niet vertaald: ‘non crudo’.
(o nieuwe vertooningen): Hs: Het eerste haakje ontbreekt.
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39. hy ging van hier naer de tenten; en middelertyd 23 riep 'er d'eensaeme Peter: de
felle toverye van t bosch is alree overmeestert. d'overwinnende 24 kryghsman keert
nu wederom. ick sie hem; en hy verscheen van verre heerlyck en eerwaerdigh met
eenen witten mantel, en de silvere pluymen van synen arend bloncken in de son met
eenen ongewoonen glans.
40. hy word van t vrolycke leger met een luyd geschrey gegroet: en daerna word hy
met eenen blyden groet van den godvruchtigen Buljon ontfangen, en niemand isser
die hem benyd. de ridder sprack tegens den veldheer: ick ben volgens uw gebod naer
dit vervaerlyck bosch gegaen, en heb 't besichtight: ick heb t gesien en de toverye
overwonnen: dat het volck nu derwaert ga; want de wegen syn veyligh.
41. het ga 25 naer het oude bosch, en neem 'er sulcken stof, als een goed oordeel
wtkiest. en dewylghe weet dat d'onbekende 26 boumeester aen t eerste gevaerte kleene
weetenschap te passe brogt soo sal voor dese reys het een doorluchtigh kunstenaer
wesen die [...] 27 inde balcken weeft: Willem de vorst van Ligurien, die eerst als een
heer vande zee pleegh te rooven.

23
24
25
26
27

middelertyd: Hs. ‘midderlertyd’.
overwinnende: Hs.: ‘overwinnenende’.
het ga: Cr: ‘men gaat’.
onbekende: Cr: ‘gauwe’.
[…]: Niet vertaald: ‘i vinchi’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

93rº
42. daer na gedwongen te vertrecken, soo weeck hy de rycken voor de groote zeylagie
van den Sarazyn der zee, en nu geleyde hy [...] 28 en dees was een man sonder weerga
onder de geestighste vernuften in geweve 29 stormgevaerten, en hadde honderd
timmerluyden onder hem, over dit daer hy beleyder van gemaeckt was.
43. dees begon niet alleen bogen, ballisten en rammen te maecken, waermede hy
beschermde vesttoorens en dicke hooge muuren kon breken; maer wrocht grooter
wercken: wonderlycke torens, die van binnen met pynhout en abeelen gevlochten
waeren, en de buytenste syn in leder gewonden, om die te beschutten tegens de
heftigheyd van t schieten.
44. men sloopt het gevaerte, en ryght het weer met behendige voegen te samen. en
de balck die een ramskop heeft [...] 30 midden over worpt hy eene brugge [...] 31
45. vaerdigh en glyende door gemackelycke wegen op wel honderd vlugge wielen
swanger van wapenen, en swanger van volck, kan het sonder groote moeyte voortgaen.
de schaeren staen verwondert, aensiende de raddigheyd der timmerlieden en
onbekende kunsten, en op dit voorste worden noch twee toorens gemaeckt na het
fatsoen van d'eerste.
46. ondertusschen waeren de wercken die gemaeckt worden, den Sarazynen niet heel
verborgen: waerom op de naeste plaetsen der hooge muuren wachters tot spions
worden geset. dese sagen groote [...] 32 van olmen en pynboomen wt den bosch int
leger voeren; en sy sagen de stormkatten; maer sy konden van daer niet volkomentlyck
hun maecksel bekennen.
47. sy maeckten oock hunne gevaerten, en versterckten vesten en toorens met groote
kunst; en verhooghdense aen die syde, daerse minst bequaem waren om den storm
te stuyten; soo datse niet gelooven konden, dat ymmermeer oorlooghsmaght vermoght
die t'overweldigen. maer boven alle schermtuygh bereyde Ismen hoopwerck van
ongebruyckelyck en ongesien vierwerck.
48. de tovenaer mengder pick en swavel in, die hy in het leck van Sodoma gevist
hadde, en ick geloof dat hy in de hel geweest was: en hadder noch genomen [wt] 33
den grooten stroom die seven 34 mael om loopt. hy maeckte het soo dat dit vier stonck
en roockte, en dat het al brandende in d'oogen waeyde: en beried sich noch hoe hy
wraeck sou nemen over het omhouwen van syn bosch.
49. terwyl stad en leger sich aldus tot weerstand en storm bereyde; saghmen eene
duyve langs den gouden wegh over de Fransche troepen vliegen: die niettegenstaende
28
29
30
31
32
33
34

[…]: Niet vertaald: ‘al campo’ en ‘da i legni e le maritime arme e i marinari’.
geweve: Lezing onzeker; De Vreese leest: ‘gewere’ (niet in WNT).
[…]: De vierde regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘e spesso il pone’, alsmede de laatste drie regels van de stanza.
[…]: Niet vertaald: ‘salmerie’.
[wt]: Vgl. Oxf.: ‘uijt de groote stroom’.
seven: Cr: ‘negen’.
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de vaerdige en geswinde pylen dese gesmolte wegen met haere wiecken spande; en
alree neyghde de vreemde bodinne sich wt de wolcken naer de stad toe.
50. wanneer ick weet niet waer her, een valck met krommen beck en groote klaeuwen
gewapent, te voorschyn quam, die tusschen leger en vesten sich tegens haer sette:
sy verwachte den stryd des fellen niet, die wt de hooghte vliegende, haer in de grootste
tente joegh; en hy schynt er nu by te wesen, en heeft syne voeten boven haer teer
hoofd; sy verbergt sich in den schoot des godvruchtigen Buljons.
51. Godefroy ontfangt en beschermtse, daer na haer beschouwende siet hy vreemde
saecken: dat een besloten briefken van den hals aen eenen draed hangt en verborgen
onder eenen vlogel. hy opent en ontvout het, en verstond wel de korte prose, die 'r
in begrepen was: de hopman van Egypten (seyde het schrift) ontbied den heer van
Judea synen groet.
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52. weest niet vertsaeght, myn heer, bie weerstand, en hard het ten minsten tot den
vierden of vyfden dagh, om dat ick koome dese vesten verlossen, en ghy sult uwen
vyand haest verslaegen sien. dit was het geheymenis, tgeen het schrift met barbarische
letters aenwees, en den vliegenden bode te bewaeren gegeven was, om dat het oosten
in desen tyd dusdanige boden gebruyckte.
53. de vorst verloste de duyve, die ondeckster was vande verborgentheyd:
d'ongeluckige bodin, als ofse haeren heere wederspannigh was, socht niet weder te
keeren. maer de veldoverste riep de mindre oversten, en toonde hun het briefken en
sprack: siet hoe de voorsienigheyd gods alles aen ons ontdeckt.
54. my dunckt tis geen tyd nu langer te toeven, men sal nu mogen eene nieuwe
effenheyd slechten, en sweet nochte arbeyd spaeren, om in t suyden over de klippen
te raecken. hard sal [het] vallen met tgeweer daer eene baen te maecken, doch het is
doenelyck: ick [heb] de plaets en de lengde gemerckt; en dees muur, die van
gelegentheyd sterck is, behoorde wel min met wapenen en wercken gesterckt te
wesen.
55. ick wil dat ghy, Raymond, 35 met uwe stormkat den muur beschadight. ick wil
dat de maghtige toerusting myner wapenen de noordpoorte aengrype: soo dat het de
vyand sie, en bedrogen wesende, van daer ons meeste geweld verwachte: daer na sal
myn groote tooren, die licht te vervoeren is, elders heenen loopen, en elders stormen.
56. ghy Camillo sult niet niet verre van my op den selven tyd den darden tooren
aenvoeren. hy sweegh: Raymond die by hem sat, en in sich selven mompelde, sprack:
niet versette sich tegens den wtgedruckten raed van Godefroy, alleen prys ick hier
boven dit, dat yemand in t leger des vyands ga, die syne verborgentheden bespie.
57. en boodschap ons het getal, en hun voornemen soo veel als hy seker en waerachtig
kan verstaen: Tancredi voeghder by: ick heb eenen schildknaep, dien ick goed vind
dit ampt te beveelen: een vaerdigh en wacker man, en licht te voet, oock stout, maer
listigh stout: die verscheyde taelen spreeckt, en syne stemme kan veranderen, en syn
gebaer en syne mynen.
58. geroepen wesende, quam dees, en verstaen hebbende wat Godefroys begeeren
was, soo hief hy al lachende syn hoofd op, en nam de sorge op sich en sprack:
daedtlyck ga ick heenen: haest sal ick als een onbekende spie wesen daer dit leger
syne tenten spant, ick sal gaen midden in de begraving, en sal alle menschen en
paerden tellen.
59. ick beloof aen te seggen hoe maghtigh en wie dees vyand is, en wat hun overste
in den sin heeft. ick vermeetme syne binnenste gedachten te weten, en syne
geheymenissen wt synen boesem te haelen. aldus sprack Vafrino en vertoefde niet:
en veranderde syn harnas in eenen langen mantel: en toonde synen naeckten hals,
en bewond syn hoofd met eene huyve.
35

gy, Raymond,: Hs. heeft hier geen leestekens.
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60. eenen Sirischen boogh en pylkoker nam hy, en scheen een onchristen aen alle
syn gebaer: sy stonden verbaest die hem hoorden spreecken, en soo vaerdigh wesen
in verscheyde taelen, datghe hem soud voor eenen Egyptenaer van Memfis of eenen
Punicer van Tyrus aengesien hebben, ja van beyde volcken, en [hy] sit op een klepper,
die naulycx een voetstap in het weecke sand druckte.
61. maer de Vrancken slechten de gebroke en oneffe wegen eer de darde dagh
verscheen: en bestelden noch tgeweer, soo dat geen arbeyd ymmermeer verlet werd:
maer de ruste steurende paerdense noch den nacht by hun dachwerck; nochte niets
isser dat hun kan verletten hun wterste beste te doen.
62. Godefroy besteede een groot deel van den dagh, die voor den storm ging, tot het
gebed, en belaste eenen yegelycken syne sonden te biechten, en nuttighde het brood
der siele voor de groote tafel. daer na toonde hy dickwils stormgevaerten en wapens,
daer hy minst mede dacht te wercken: en de heyden bedrogen wesende trooste sich,
dat hyse sette voor de poorte die opgemaeckt was.
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63. met de duysterheyd des nachts en daer na sette hy ras syne woeste gevaert derwaert
aen, daer de vest minst boghtigh, en minst tegens over sagh: die minst hoeckigh en
krom was: en Raymond sette sich met syne gewapende tooren op den heuvel die
boven de stadt wt stack: Camillo aen dese syde, die van t noorden naer het weste
boogh.
64. maer doen int oosten de uchten[d]bode der sonne verscheen, bemerckten de
heydenen en sy waren wel verbaest, dat de toren niet en stond daer hy plagh, en sagen
aen weersyden sich noch andre noyt gesiene swaerten verheffen: en daer vernam
men noch een onendelyck getal van bogen, stormbocken, ballisten en katten.
65. de Syrische schaer was doen niet traegh om derwaert veel geweer te brengen,
daer Buljon de stormgevaerten vertoonde aen die syde daer syse eerst verwacht
hadden. maer de hopman denckende dat hy van achteren het Egyptische heyr
verwachte hadde dese wegen alree ingenomen, en riep Guelfo, en beyde de Robberts
by sich, sprack al staende te paerde in synen gewapenden sadel.
66. draeght ghylieden sorge op te steygeren daer de vest minst starck is: geene schaere
isser die haestigh van achteren komende, en den vechtenden oorloogh aen doe. hy
sweegh; en nu vingen de drie [soo dappere leydslieden] 36 van dry syden den
ysselycken storm aen. en de koning heeft er van drie syden syn volck tegens geset,
die [...] 37
67. en hy self swaer door syn eygen gewight, en bevende van ouderdom, treckt de
wapens aen, die hy lange te voren ontwent heeft, en gaet tegens Raimond aen. Soliman
tegens Godefroy, en de fiere Argante set sich tegens den goeden Camillo, die den
neef van Beaumond by sich heeft, en de fortuyn bestierde hem nu, om dat syn vyand
van hem gedoodt werd.
68. de schutters begonnen pylen te schieten, en doodlyck geweer in vergif gedoopt,
en verduysterden de lucht, die scheen bruyn te worden onder eene ongemete wolcke
van schichten. maer met een geweldiger kracht troffen de felle scheuten van 't geschut
tegens de vesten, waerwt groote gemarmorde en sware paelen vlogen, en balcken
met staele punten.
69. elcke steen scheen een blixem, en soo verplettense harnas en leden des genen
diense troffen: een blixem [die] niet alleen siel en leven wegh nam, maer oock gestalte
van lichaem ende aengesicht. de schicht bleef niet in de wonde gehecht, daerse met
eenen harden scheut in trof, hy ging deene syde in en d'ander weder wt al vlughtende,
en liet in de vlught het lyck achter.
70. maer het Sarazynsche volck en liet daerom niet na sich te verdadigen. tegens
dese slagen haddense booghsaeme webben gespannen, en andre toegevende dingen.
tgeweld dat hier op aenquam vond geen tege[n]stand; en de slagh bracker en
vertraeghde 'r op. sy lieden bieden harde tegenweer, daerse de schaeren dickst sien.
36
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de drie [soo dappere leydslieden]: Vgl. Oxf.: ‘de drie soo dappere leijdslieden'.
[…]: Niet vertaald: ‘riprese quel dì l’arme deposte.’
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71. de bestormer en hiel daerom niet op hiermede voort te vaeren, op dry plaetsen.
en gaet onder de stormbrugge, daer vergeefs een dicke hagel pylen op storte, en
genaeckte met den toren de hooge vesten, die dien na haer vermogen keerden; elcke
toren trachte de brugge over te werpen, de stormbock beuckte de wallen met syn
yseren kop.
72. Reynout noch niet vechtens gesint sagh vast toe, om [dat] hy dit gevaer niet de
pyne waerdigh achte, en rekende het slechte eere, wanneer hy door gemeene wegen
met eenen troep volcks ging: en keerde d'oogen om en wederom, en tlust hem die
baen in te slaen daer andre van wanhopen. daer de vest aldersterckst is, en hoogh
opgetrocken rust heeft, 38 hier wil hy op aen setten.
73. en sich keerende tot dese vermaerde kryghslie die van Dudone aengevoert werden:
o schande, sprack hy, dat die vest daer onder soo veel gevechts ruste heeft. altyd is
alle gevaer veyligh voor de dapperheyd. alle wegen syn geslecht voor den
groothartigen. laet ons oorlogen, en laet ons eene dicke schildpad van beuckelaers
tegens de raeuwe slagen maecken.
74. op dit seggen voeghdense sich alle by hem: sy hieven alle de schilden boven hun
hoofdt, en schicktense soo te samen datse een ysere dack maeckten tegens het ysselyck
onweer. onder het decksel gaet de felle troep geprangt snel voort, en niemand belet
het hen: om dat op de vaste schildpad afstuyte, al watter schadelyks boven op viel.

38

heeft,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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75. alree synse onder de vesten: doen rechte Reynout eene ladder van honderd en
honderd sporten, en hy settese vast met eenen [...] 39 arm, dat een rietjen min lichter
in de wind is: nu quammer een lans nu een balck nu een groote styl nu een [...] 40 van
boven; hy styghter niet te traeger om op, maer onbeteutert en onverwonnen tegens
elcken stoot verachte het, al had oock Olimp en Ossa gevallen.
76. een bosch van pylen en stucken schut hy op synen rugge, en eenen bergh op
synen schild. syne eene hand schudde de naeste muur, dander wtgestreckt is tot
bewaring van syn hoofd: syne medegesellen dryft hy aen als een spiegel van een
stout en vreemd bestaen: hy is het alleen niet die opklimt: om datter veele met hem
hooge ladders 41 aensetten: maer t lot en de dapperheyd syn ongelyck.
77. d'een sterft, d'ander valt: hy steygert hoogh, en moedight desen, en dreyght dien.
nu is hy soo hoogh, dat hy de gepende toppen kan vatten met synen reyckenden arm.
en hy sleepter een groot volck na toe, dat dryft en perst hem, en soeckt hem af te
stooten, ende en verjaeghtse niet. o wonderlyck gesicht, hy alleen in de lucht hangende
kan eenen grooten en dicken troep tegenstaen.
78. en hy houdse op, en raeckt verder, en grypt moed, en alleen als een palm wien
tgewight beswaert, meer krachts gevoelt door den last, en in de verdruckinge sich
meer verheft, en overwint endelyck alle syne vyanden. en steeckt met syne pieck,
en beschadightse die hy tegens heeft, en beklimt den muur, en vermeestertse en
veeghtse, en bevrytse die achter hem opklimmen.
79. en hy self reyckte den jongsten broeder van den godvruchtigen Godefroy doen
hy in vallens nood was, syne behulpsaeme verwinnende hand. middelertyd had de
hopman elders verscheyde avonturen, en gevaerlycke bejegeningen: om datmen 42
daer niet alleen onder menschen vocht, maer de stormgevaerten oorlogen self.
80. de Siriers hadden op den wal eenen stronck geset die een spriet van een schip
pleegh te wesen, en een groote balck met een scharp ysren hoofdt hangter over, en
die achterwaert met een tou getrocken [...] 43
81. het ongemeten dwarshout beuckt, en verdubbelt het stooten op den tooren soo
hard, dat het de wel gevoeghde en met yser beslagen voegen allengskens ontlascht,
en schud en van een dryft: de tooren had reedschap vaerdigh tot dit werck, en brogt
twee groote seyssens aen, die met kunst tegens het dwarshout aengevoert het tou
afsneden daer de balck aen vast was.
82. gelyck de groote steen eens bergs, dien d'ouderdom des tyds los maeckt, en door
de gramschap der winden gevelt wordt, een groote barst maeckt en poorten en
39
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[…]: Niet vertaald: ‘sì saldo’.
[…]: Niet vertaald: ‘spaldo’.
ladders: Hs.: ‘ladderss’.
om datmen: Hs.: ‘om dat hy [-daer niet al] datmen daer niet alleen’. V. vergat ‘dat hy’ door
te halen.
[…]: De drie laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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bosschen en vee met de stallen verplet; alsoo sleepte de gruwelycke balck van de
groote hooghte pinnen wapens en menschen beneden. door dien slagh kraeckte de
toren eens of twemael: de vesten beefden, en de heuvels galmden.
83. Buljon ging al voort als een overwinner, en geloofde dat hy de vesten al in hadde:
maer terstond sagh hy stinckende en roockende vlammen tegens hem worpen. nochte
de holle Bergh AEtna spuwt soo veel viers niet wt synen swavelboesem: nochte
d'Indiaensche lucht stort soo veele heete dampen niet in de somersche hette.
84. hier syn vaten hoepen, en vierige schichten als swarte vlammen, en blincken
bloedigh; de reuck stinckt, t geraes en de donder verdooft, de roock verblind, het
vier brand en vat; in t ende soude het vochtige leder qualyck den toren beschermen,
naulyck is die nu vry: alree sweet hy, en krult, en geeft god geen hulp, soo moet hy
branden.
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85. de groothartige veldtheer staet voor wt, en verandert verwe nochte plaetse, en t
vertroost hem datmen het dunne leder begiet met water dat gereed is tegens den
brand. sy waren in desen staet gebragt, en luttel waters wasser over, wanneer
onversiens een wind waeyde, en de brand keert sich tegens de stokebranden.
86. de dwarrelwind blies in t vier, en wentelde tvier achterwaert daer de heydenen
pylen op schoten: dese weecke stof vat terstond den brand, en al het stormgeweer
brande. o doorluchtighe hopman, o die van god nau beschermt word, den grooten
gode lief syt. de hemel vecht voor u: en de winden met uwe trompet geroepen komen
en syn u onderdanigh.
87. maer de godloose Ismen, die de swavelfackels van t noorden tegens sich gekeert
siet, wil syne bedriegelycke kunsten in t werck stellen, om de natuur en de schadelycke
winden toverweldigen: en geeft sich tusschen twee tovenaers die hem volgen op den
muur, Charon en Pluto verscheenen tusschen twee raseryen voor der anderen oogen
doncker swart morssigh en gebaert.
88. alree hoordemen het mompelen der woorden daer Cocyt en Flegeton voor beven:
alree saghmen de lucht ontstellen, en de son met duystere nevels het voorhoofdt
verdonckeren: wanneer een groote steen wt de hooge stormkat geschoten werd, die
een stuck bergs was, en soo onder hen trefte, dat een slagh bloed en beenen [van
allen] 44 te gelyck van een spreyde.
89. in kleene en bloedige stuckskens verspreyden dese aldus hunne onrechtvaerdige
hoofden, als het graen van onder sware harde molensteenen kleen gewreven pleegh
weer te komen. de drie heyloose geesten verlieten al steenende de helle lucht en de
schoone hemelsche klaerheyd: en vloden na de godloose helsche schimmen o ghy
sterflycke menschen leert hier godvruchtigheyd.
90. midden onder dit genaeckte de toren, dien de dwarrelwind van den brand bevryde,
soo dicht by de stadt, dat hy wel de brug kon overwerpen en den muur bereycken:
maer Soliman lieper onvertsaeght naer toe, en trachte die trotse 45 gang af te snyden,
en verdubbelde de slagen, en sou hem wel afgesneden hebben, maer onversiens
verscheender een andre tooren.
91. een groot gevaert over de opperste kanten groeyende was hooger in de lucht als
de hoogste gebouwen: de Sarasynen door dit gesicht verbaest staen bleven, siende
dat de stad veel lager was. maer de felle turck, of een steenen regen op hem stort,
verlaet syne plaetse niet: nochte wanhoopt de brugge te mogen afhouwen, en hy
roept en moedight andren die verbaest syn.
92. d'Engel Michael voor andren onsichtbaer openbaerde sich doen aen Godefroij,
met hemelsche wapens aengegort, en omwonden van buyten met de son, die van
geene wolcke bedeckt is. Godefroy, sprack hy, sie nu is d'uure gekomen, dat Sion
44
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[van allen]: Vgl. Oxf.: ‘dat een slag het bloed en de beenderen van allen te gelijk verbrijzelde.’
trotse: Cr: ‘naauwe’.
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wt de wreede slavernye sal geraecken. sla sla uwe flauwe oogen niet neder. sie met
wat eene kracht de hemel u helpt.
93. sla uwe oogen eens op om taenschouwen het ontelbare onsterflycke heyr, t welck
in de lucht vergadert: want ick sal u tegenwoordigh den dicken nevel uwer
menschelyckheyd ontrucken, die met schaduwen bewimpelt uwe sterflycke sinnen
bewolckt: soo datghe de naeckte geesten sult in t aensicht sien, en voor eene wyl de
straelen der engelsche lichaemen sult kunnen verdraegen.
94. aenschou de sielen van desen, die Criste ridders waeren, en nu burgers des hemels
gemaeckt syn, die met u stryden, en sich met u versellen in [het] heerlyck eynde van
soo hoogh eene overwinninge. daer sietghe het stof en den vermengden roock vliegen
en groot[e] breucken van geweldige gevaerten; Huygh vecht in dien dicken nevel,
en de toornen sloopen de grondvesten.
95. daer na sietghe Dudon, die [de] hooge noordpoorte met yser en vier bestormt,
bestelt den krygslien wapens, vermaent andren tot klimmen en recht en houd de
ladder. dees die op den heuvel en de heylige poorte woont, en de kroon op het
priesterlycke hoofd voert, dat is de herder Adamaro, de geluckige siele, sie dat hy
noch vormt en segent.
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96. hef uwe stoute oogen hooger op, en sla ga het heele groote heyr des hemels
vergadert. en hy hief syn aengesicht op, en sagh ontelbare gewieckte oorloogsbenden
versamelt. drie dicke rotten, en elcke rotte toegerust swaeyde en breyde sich wt in
drie ordens; maer sy breyt sich meer wt, hoe de hoepen meer wtwaert syn, soo veel
te kleyner syn de binnenste.
97. hier sloegh hy syne overwonne oogen neder, en beurdese daer na wederom op,
nochte hy sagh het groote gesicht niet meer; maer aen alle syden de syne oversiende,
sagh hy dat d'overwinning eenen yegelycken toeloegh. veele doorluchtige helden
sprongen achter Reynout, en opgesprongen wesende doodense de Syriers. de hopman
die verstoorde datmen langer wachte, nam het vaendel wt de hand des getrouwen
Alsters.
98. en stapte d'eerste over de brugge, en de wegh word hem te middewege van den
Soudaen belet: een kleene wegh is het leger 46 van d'oneyndige deughd, die daer [...]
47
verscheen. de felle Soliman kreet: ick geef een andren het leven, en offer hier het
myne. o vrienden houwt dese brugge achter mynen rugge af: [...] 48 die
99. maer hy sagh Reynout met een schrickelyck aengesicht komen en een yegelyck
van verre vlieden, wat doet hy nu? indien ick sprack hy, hier het leven quiste, soo
verquist ick het te vergeefs, en by sich overleggende om sich op nieus te verdadigen,
weeck hy den hopman vrywilligh die hem al dreygende volghde; en het vaendel des
heyligen kruysses op de vesten plante.
100. hy swaeyde het triomfeerende vaendel duysend mael trots rondom, en het
windeken scheen hem eerbiedigh toe te waeyen, en de dagh klaerder over hem te
blincken; soo dat alle schicht, yeder pyl die op hem geschoten worden, of afwyckt
of van daer wederom stuyt: het schynt dat Sion, het schynt dat de bergh die tegenover
leyt hem vrolyck aenbid, en hem het aensicht toekeert.
101. alle de benden hieven doen op een geschrey der hooge en feestelycke
overwinninge: en de bergen galmden, en verdubbelden de leste klancken: en Tankredi
bykans op desen oogenblick brack door en overwon alle beletsel, dat Argante tegens
hem hadde geset: en de brugge overschietende, passeerde oock geswind de vest, en
hief 'er het kruys op.
102. maer in het Zuyden, daer de gryse Raimond vecht, en de Palestynsche tyran,
heeft de Gascoensche ridder den toren noch niet aen de veste konnen kruyen, om dat
de koning de zenuwen des volcks te hulpe heeft, en sy hardneckigh stand houd om
sich te verweeren, en of de vest daer wel onstercker was, soo wasser meer met geschut
verdadight.
103. terwyl men aen desen oord den wegh min veyligh vond voor het groote gevaerte
nochte de kunst soo veel niet vermoght, of de gelegentheyd van natuur hiel het tegen:
46
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leger: Cr: ‘veld’.
[…]: Niet vertaald: ‘in pochi colpi’.
[…]: Niet vertaald: ‘ché qui non facil preda i’ resto.’
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soo werd het groote teecken der overwinninge van de verweerders en Guascons
gehoort: en de tyran en tholosaner vernam dat de stad in de laeghte verovert was.
104. waerom Raymond van d'andre syde den synen toeriep: o gesellen is de stad
alree gewonnen? staetse noch tegen nu se verwonnen is? sullen wy alleen geen deel
aen soo heerlycken aenslagh hebben? maer de koning wyckende scheyde endelyck
van daer, om dat hy 'r aen de behoudenis wanhoopt. en neemt de wyck op eene hooge
en starcke plaets, daer hy hoopt den storm te stuyten.
105. doen trock het overwinnende leger binnen niet alleen langs de vesten maer oock
door de poorten: om dat nu geopent, gehouwen, gebrand en verwoest is, t geen starck
en besloten hun tegenstond. de gramschap des lemmers ging weyen: en dood gaet
vergeselschapt met schrick en rouwe. het bloed bleef in de goten staen, en vloeyde
tot beken, vervult met dood[e] en half levende lichamen.
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Negentiende gesang.
1. Alree hadde de dood, de raed, of de schrick allen heydenen den weerstand benomen,
en de halstarrige Argante is alleen noch niet van den veroverden muur geweken, hy
toonde [een] onvertsaeght en onbeteutert aensicht, en streed verwart wesende onder
de vyanden, meer vreesende weder afgedreven te worden als te sterven: en wil
stervende onverwonnen schynen.
2. maer boven alle andre schadelycke vyanden quam hem Tankredi over, en trof
hem. de Circasso is wel licht te herkennen aen syne mynen, 1 gebaer en bekende
wapenen: hy die met hem alree gestreden hadde, en den sesten dagh belooft weder
te komen, en de beloften waren ydel, waerom hy riep: o Tancredi houdghe my soo
uwe belofte? koomtghe nu soo weder in den stryd?
3. traegh en niet alleen sytghe weder gekomen: ick en weyger niet met u te vechten
en een proef te doen: hoewel ghy my niet schynt hier als een kryghsman te komen,
maer als een vernuftigh stormkatmaecker. maeck schilden voor den uwen: vind 2
nieuwe slaghordens tot hulp, en ongewoone wapens, die de dood van myne handen
o starcke vrouwemoorder, niet ontgaen sult.
4. de goede Tankredi loech scheets, en antwoorde met fiere woorden: myn
wederkomste is traegh, maer ick achte datse u wel haest spoedigh sal schynen: en
ghy sult wenschen dat d'Alpes ons scheydden, of de zee tusschen beyden lagh: en
ghy sult by proeve sien dat vreese of lafheyd geene oirsaeck van myn vertoef was.
5. koom ghy maer ter syden, die alleen doodslager van den reuse syt en van de helden:
de vrouwemoorder daeght u wt. aldus sprack hy: daer na keerde hy sich tot de synen,
en deedse wycken wt het gevecht en riep: [...] 3 om dat dees meer myn eygen als
gemeene vyand is en een oude verbintenis verknoopt my aen hem.
6. nu klim alleen af, of volghme, hoeghe wilt: antwoorde de fiere Circas, ga in eene
bewoonde of eensaeme plaetse, op dat ick u door twyffel of nadeel niet af en matte.
aldus gesproken hebbende, en het fiere wtdagen aengenomen wesende; settense
eendraghtelyck hunnen tred naer den grooten stryd toe. de haet vergeselschaptse, en
het verdriet maeckt den eenen vyand des anderen beschermer.
7. groot is [de] toght naer eere, groot is de begeerte die Tancredi heeft naer het
heydensche bloed; nochte hy gelooft 4 dat hy syne bloeddorstigheyd niet soude kunnen
lesschen, indien 'er een druppelken door eens anderen hand gestort werde. en bedeckt
hem met synen schild: quets hem niet riep hy soo menighmael yemand hem van
verre ontmoet. soo dat hy synen vyand onder der vrienden vergramde en verwinnende
wapens behoudens 'er wt brogt.
1
2
3
4

syne mynen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
vind: Hs.: ‘vinde’.
[…]: De zesde regel van de stanza is niet vertaald.
gelooft: Hs.: ‘geloofd’.
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8. sy gaen ter stadt wt, en keeren de tenten van t gelegerde volck den rugge toe, en
sy gaen daer een krom pad loopt door heymelycke boghten: en sy vonden een heerlyck
5
beschaduwt dal tusschen de heuvels leggen; niet anders dan of het een schouburgh
was, of ten gebruycke van gevecht of jaght rondom besloten.
9. hier hieldense beyde stand: en Argant keerde sich twyffelmoedigh naer de
aengevochte stadt. Tancredi sagh dat de heyden met geenen schild bedeckt is, en
worpt den synen wegh. daer na sprack hy tegens hem: wat dencktghe nu? meentghe
dat d'uur genaeckt die u voorgeschreven is? indienghe dit voorsiende vol gepeynsen
staet, en uwe vreese nu ontydigh is?
10. ick denck, antwoord hy, aen de rycksstadt, de koningin van t seer oude Judea:
die overwonnen nu valt; en ick nu sal vergeefs trachten een stut te wesen van den
ongeluckigen val; en dat uw hoofd, 't welck de hemel my schenckt, eene kleene
wraecke myner gramschap is. hy swyght, en sy gaen malkandren te keer met een fier
gesicht, dat d een wel bevond dat d'ander rustigh was.

5

heerlyck: Cr: ‘eng’.
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11. en Tancredi luchtigh en buyghsaem van lyf, en geswind van handen en voeten.
Argante overtrof hem met [syn] hooge hoofd en groofheyd van leden. ghy saeght
Tancredi gebuckt gaen, en ingekrompen op syn voordeel, en hem ingaen, en vind
met syn swaerd des vyands swaerd, en proeft op allerleye wyse hem te misleyden.
12. maer de fiere Argante wtgespannen en opgerecht, betoonde gelycke kunst,
verscheyde bewegingen. hy gaet met synen grooten arm voor wt soo veel hy kan, en
soeckt het lemmer niet, maer tlyf dat over hem staet: hy proeft nieuwe toegangen
alle oogenblicken. dees keert 6 hem altyd het spits na het aensicht. [hy] dreyght en
pooght [...] 7 heymelycken inloop, en snelle voorbygangen.
13. aldus is de scheepstryd wanneer noorden of zuydenwind niet over de vlackte der
zee blaest; een gelyckheyd sietmen tusschen twee ongelycke kielen: dat [d’een] in
grootheyd het wint, d'ander in vaerdigheyd. d'een met keeren en wenden bespringt
en draeyt van voor tot achtersteven, en het ander staet onbeweeght, en wanneer het
lichtste hem genaeckt, dreyght wt syne hooghte met eenen swaeren val.
14. terwyl de Latyn sich pooght t'ontrucken, het swaerd afkeerende, dat op hem
mickt; swaeyt Argante den degen, en bied synen oogen het punt: en hy loopt om sich
te verweeren: maer de heyden daelt soo ras doen en soo geweldigh dat hy den
verweerder voorby loopt, en steeckt hem in de syde; en de syde is terstond kranck,
roept: de schermer is verwonnen [...] 8
15. Tancredi tusschen gramschap en schaemte byt op syne tanden, en veranderde
syn gewoonlyck gesicht, en begeerde op die wyse wraecke, om dat syn verlies het
overwinnen traegh schatte. alleen antwoorde hy met den swaerde op het krackeel,
en trof hem op den helm, daer hy den wegh naer d'oogen toe baende. Argante schutte
den slagh, en Tancredi is moedigh alree ten halven swaerde gekomen.
16. doen stapte hy ras met den slincken voet in, en greep hem met de slincke hand
by den rechten arm: en quetste ondertusschen doodlyck met het punt syner rechterhand
hem in de rechte syde. deese, sprack hy, [...] 9 de Circas knarssetande, en wrong sich,
en schudde, maer hy kon den overwonnen arm niet los krygen.
17. endelyck verliet hy het swaerd aen de keten hangende, en drong onder den goeden
Latyn, Tancredi deede het selfde, en d'een trad den anderen met groot geweld en
d'een omvatte den anderen: nochte Alcides hief en neep den grooten reus wt het
verbrande sand met meerder kracht op [...] 10
18. dusdanigh waren de worstelingen en schockingen, tot datse beyde op eenen tyd
den grond met hunne lenden druckte[n]. Argante, het sy dat het by syne kunst of by
syn geluck toequam, heeft synen rechten arm boven, en synen slincken onder: maer
6
7
8
9
10

keert: OVr: ‘bied’.
[…]: Niet vertaald: ‘a proibirgli stassi’.
[…]: Niet vertaald: ‘di schermo’.
[…]: Niet vertaald: ‘al vincitor maestro il vinto schermidor risposta rende.’
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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de hand die bequaemst is om te smyten lagh onder verhindert door den Franschen
ridder; waerom hy die syn voordeel 11 en gevaer sagh, sich van den andren vry
maeckte, en overende sprong.
19. hy rees te spade, en de Sarasyn kreegh eenen grooten houw eer hy op was: maer
gelyck de bladige top sich voor den oosten wind buyght, en de pynboom op den
selven oogenblick ryst, 12 wanneer hy meer buyght om te vallen. 13 nu hervattense de
slagen om t'overwinnen. den stryd ontbreeckt kunst, en is veel ysselycker.
20. het bloed ontloopt Tancredi wt meer als eene plaetse; maer de heyden vergiet
het als eene beke. alree quijnt de raserye door t verminderen der krachten, gelyck
eene vlam door swack voeder. Tancredi, die hem met synen flaeuwen arm sagh
slapper en slapper slaen en steecken, syne gramschap in syn grootmoedigh harte
afleggende, sprack hem goedertieren toe, en deysde:

11
12
13

voordeel: Cr: ‘na’.
ryst: Cr: inlassingsteken met puntjes om aan te geven dat V. de vijfde regel van de stanza
had overgeslagen.
vallen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
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21. o starcke man, wyckme; of erken my 14 of de fortuyn voor uwen overwinner. ick
soeck over u triomf nochte roof, nocht geen voordeel eysch ick van u. de heyden
werd veel schrickelycker als hy oyt plagh. alle syne raseryen weckte en versamelde
hy. en antwoorde: stoftge dan datghe de beste kansse hebt? en dartghe Argante die
schande vergen?
22. gebruyck uw geluck, om dat ick niets en vrees, nochte uwe dwaesheyd sal ick
ongestraft laeten. gelyck eene fackel voor het wterste de vlamme en het brandende
aes kracht geeft; hy op die wyse het geminderde bloed met gramschap vervullende,
verjongde de sielleloose rustigheyd, en wou de genaeckende dood met een
grootmoedigh eynde doorluchtigh maecken.
23. het swaerd met beyde handen vattende houwt hy naer beneden toe: de slagh daelt,
en of het swaerd van syn party in de wegh was, soo ging de slagh recht door: en
raeckt de schouder, en maeckt beneden veel wonden van rib op ribbe. noch vreesde
Tancredi niet, natuur had syn hart gesloten tegens de vreese
24. hy verdubbelde den ysselycken slagh, en spilt syne kracht en gramschap
onnuttelyck in den wind: om dat Tancredi op syne slagen passende, die weeck, en
sprong ter syden wt. ghy, o Argante word door uw gewight met den verstande naer
beneden getogen, en sult u niet kunnen redden; ghy sult van self vallen. soo geluckigh,
dat een ander over uwen val [niet] 15 sal stoffen.
25. d'open wonden verbreyden den val [...] 16 hy steunde syne slincke hand op de
aerde, en keerde sich op eene knie om sich te beschermen. geef het op, riep hy; en
de beleefde overwinner bood hem van nieus genade aen, sonder hem te quetsen [...]
17

26. Tancredi werd ondertusschen verbittert, en sprack: ghy wreedaert misbruycktghe
alsoo myne medoogentheyd? doen stack en herstack hy het swaerd in syn visier, daer
hy het leven achterhaelde. Argante storf, en hy storf soo gelyck hy geleeft hadde.
stervende dreyghde hy, ende en quynde niet. de leste bewegingen de leste woorden
waeren hoovaerdigh, schrickelyck en fors.
27. Tancredi stack het swaerd op, en daer na danckte hy god eerbiedighlyck voor de
eere der triomfe. maer de bloedige overwinning heeft den overwinner byna ledigh
van kracht gelaeten: hy vreesde genoegh dat syne swacke vaegh de beweging van
de reys niet sou konnen wtstaen. doch gaethy heenen, en set synen vermoeyden gang
voet voor voet langs den wegh dien hy gekomen is.
28. syne swacke lenden kan hy niet langer nasleepen, en hoe hy sich meer verpynt,
hoe hy sich meer vermoeyt. waerom hy neer gaet sitten, en leyt syn hoofd op syne
hand die een bevend riet scheen te wesen. wat hy sagh docht hem te draeyen, en de
14
15
16
17

erken my: Hs.: ‘erkenme <my of de fortuyn>’. V. vergat ‘me’ door te halen.
[niet]: Vgl. Oxf.: ‘dat een ander over uw val de roem niet en heeft.’
[…]: De tweede regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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dagh werd alree met duysternissen bestort. endelyck [...] 18 en ghy soud tusschen den
verwinner en verwonnen qualyck onderscheyd kennen.
29. terwylmen hier den eensaemen stryd volght, die eene bysondere oorsaeck soo
heftigh ontstack, loopt de gramschap des overwinners weyden, en dwaelt door de
stad onder het onnoosel volck. wie sou op pappier ymmermeer ten vollen kunnen
afmaelen de droeve gesteltenisse vant veroverde landt? of met tonge vereffenen de
schrickelycke en ellendige schouspelen.
30. alles was met neerlage vervult; de lichaemen saghmen tot heuvels en bergen
opgehoopt. [daer] de gequetste [op de] dooden, 19 en [hier] die kranck begraven onder
de dooden onbegraven lagen. de bedruckte moeders liepen met ongebonden hayre
en druckten hare kleene kinderkens aen de borsten: en de roover met buyt en roof
beladen bond de maeghden aen de hayrvlechten.
31. maer langs de wegen, die naer t oosten 20 de hoogste heuvels opsteygerden, daer
de groote kerck is, liep Reynout weeck en ysselyck van t vyandelycke bloedt, en
joegh het godloose volck voor. de held heft het felle swaerd op boven de gewapende
hoofden, en maeckt 'er eenen spigel af. alle helmen alle schilden syn swacke
beschutsels: 21 hy is om hals die ongewapent is 22

18
19
20
21
22

[…]: Niet vertaald: ‘isviene’.
[daer] de gequetste [op de] dooden: Vgl. Oxf.: ‘Daar lagen de gequetsten op de dooden’.
t oosten: Cr: ‘westen’.
beschutsels:: Hs. heeft hier geen leesteken; Oxf. heeft een dubbele punt.
hy is om hals die ongewapent is: Cr: ‘die ongewapent is,’.
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32. alleen gebruyckt hy 't edele swaerd tegens de swaerden, en versmaed fors onder
d'ongewapende te wesen: en dese die de stoutheyd niet en wapent nochte geene
wapens bedecken, die verjaeght hy met syn gesicht en ysselyke stemme. ghy soud
wonderwercken van dapperheyd sien; hoe hy nu veracht, nu dreyght, nu beschadight,
als waerense gelyckelyck naeckt en gewapent met een ongelyck gevaer gejaeght.
33. alree is oock geen kleene troep van den strydbaersten met het weerloose volck
gevlught in de kerck, die menighmael gebrand en herbout noch naer Salomon haeren
eersten grondlegger heet: en door hem gebout werd van goud cedren en schoone
trotse marmorsteen. nu is hy soo ryck niet; doch dicht 23 en starck en hoogh van
toorens en yseren poorten.
34. de groote ridder gekomen wesende, daer de schaeren in eene ruyme en hooge
plaets vergadert waren; vond de poorten gesloten, en veel 24 weerstand bereyd op de
tinne. hy beurde syn hoofd vervaerlyck op naer den top, en doorsagh hem tweemael
van boven tot beneden, soeckende eenen nauwen doorgang; en lieper soo menighmael
met rasse voeten rondom.
35. gelyck een roofgierige wolf by duyster nacht, de geslote koy belaegende rondom
loopt. syne dorstige rachen is droogh, 25 en door t vasten geprickelt van natuurlycken
haet en gramschap. aldus bespiede hy rondom of 'er eenige toegang (dal of heuvel
wat het sy) sich opende. endelyck hiel hy stand op de groote plaets: en d'ellendigen
staen en verwachten wt de hooghte den storm.
36. ter syden af lagh (tgebruyck waer toe die gespaert was sy soodanig als het wil)
een hooge balck: nochte het Ligurische schip rechte noyt syne sprieten soo hoogh
nochte soo dick. de ridder lieper mede op de groote poorte met dese hand, waer voor
geen gewight te swaer valt, en die als eene lancie aenvoerende beuckte geweldigh
en styf 'er tegens aen.
37. marmorsteen nochte metael kon 'er harder staen tegens den harden stoot en
weerstoot, hy scheurde de steenen van de klinckende krammen: hy brack de grendels,
en stiet de deuren ter neder. een stormbock sou sich niet vermeeten meer wt te rechten:
nochte geen geschut, de blixem des doods. het volck dringt door de beslote wegen
in, als een sendtvloet, en verselt den overwinner.
38. het hooge huys dat een Godshuys was, levert eene swarte doodlycke en ellendige
slaghting wt. o rechtvaerdigheyd des hemels, hoeghe langsaemer syt, soo veel te
swaerder treftghe het sondige volck [...] 26 de goddeloose heyden wascht met syn
bloedt desen tempel, die hy alree ontheylight heeft.
39. maer middelertyd is de Soudaen naer den grooten tooren Davids gegaen en die
voorlooper der soldaeten was paelt de straeten af aen wedersyden, en de tiran Aladin
23
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dicht: OVr: ‘vast’.
veel: Hs.: ‘veel groot’. Vgl. Oxf.: ‘veel tegenweer’.
droogh,: Hs. heeft hier een punt.
[…]: De vijfde en zesde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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loopter oock naer toe. doen de Soudaen hem sagh, sprack hy tegens hem: koom, o
vermaerde koning, koom, en neem uwen toevlught daer boven op de starckste rotse:
40. die u en het ryck kan beschermen voor het vyandlycke swaerdt. oime (antwoorde
hy) oime, dat de Barbarische wreedheyd de stad in den grond verdelght. en dat myn
ryck en myn leven sneuvelt. ick heb geleeft, en geheerscht: nu leef ick nochte heersche
niet meer, wel magh ick seggen: wy synder geweest, en eenen yegelycken genaeckt
de leste dagh, d'onontvlughtbaere oogenblick.
41. waer is, heere, uwe oude deughd? (sprack de Soudaen doen al pynelyck) het
vyandlycke lot heeft de rycken weghgenomen, want de koninglycke prys is ons en
woont in ons [...] 27 aldus sprack hy tegens hem: en maeckte dat de oude koning sich
sette in den bewaerden stoel.
42. en nam de ysere swaerte in beyde syne handen, en bond den getrouwen degen
op syne syde, en stond onbeteutert op den wegh, en beschermde de beslote baen
tegens het Fransche volck. de ysselycke tsaemenhortingen waren doodlyck. ten
minsten velde hy, dien hy niet en doode. alree vluchte een yegelyck van de afgetuynde
plaetse, daermen de ysselycke gewapende bende sagh genaecken.

27

[…]: De vijfde en zesde regel van de stanza zijn niet vertaald.
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43. de Tolosische Raymond quam 'er aen gevolght van syn wreed vendel: de grysert
liep stoutelyck door het gevaer, en versmade het gewight van dese harde slagen. eerst
sloegense hem, maer sy sloegen hem vergeefs: de tweede slager sloegh hem niet
vergeefs, om dat hy hem by t hoofd greep, en velde door 't gewight achter over, al
bevende, met ope en wtgestreckte armen.
44. endelyck keerde de deughd noch weder in den verwonnen, dien de vreese verjaeght
hadde, en de Fransche overwinners worden te rugge gedreven, of vielen verslagen
op den ingang. maer de Soudaen, die den swymenden vorst onder de dooden voor
syne voeten sagh leggen: riep synen ridder toe: laet die binnen het staketsel getrocken
en gevangen genomen worden.
45. dese repten sich om dat int werck te stellen: maer sy bevonden dat die aenslagh
hard en lastigh viel: om dat Raimond van niemand der synen verlaten werd, en alle
liepense om hem te beschermen. hier streed de raserye, daer de medelydige hartstoght;
nochte sy vechten om geene slechte oorsaeck. dese noodigt hy om de vryheyd en het
leven van soo groot eenen man te bewaren, die, om dat na sich te slepen.
46. [...] 28 om dat het niet en baete het blixemende lemmer te schutten met dubbelen
schild of wtnemende temper van helm: maer hy sagh den vyanden van weersyden
nieuwe en groote bystand met der haest toekomen: die op eenen oogenblick van
d'opperste veldheer en groote krygsman van beyde syden geset werd.
47. gelyck een harder, wanneer de wind rondom buldert, en donders, en weerlichten
schitteren, den dagh met duysend wolcken siet verduysteren, syne kudden wt d'ope
velden weder naer honck jaeght, en sorghvuldigh een dack soeckt om te schuylen,
daer hy de gramschap des hemels onder ontwycken magh; hy met roepen aendryvende
en met syne roede te voren het vee van achter voortstuwt
48. alsoo de heyden, die alree voelde komen het onweer en onweerstandelycken
dwarrelwind, die met een ysselyck gebriesch den hemel sloegh, beyde syden met
geweer besettende, 29 het besloten volck te voren noodighde naer den grooten toren
toe, en hy self de leste bleef, de leste scheyde; en weeck het gevaer, twelck stout
scheen voor eenen voorsichtigen raed.
49. ter nood gebeurde het, dat hy sich bergde binnen de poorte, en die naulycx
toesloot; of het staecketsel der grense gebroken, quam Reynout, nochte hy liet sich
daer oock niet schutten, begeerigh om te overwinnen die syns gelyck in t vechten
niet en heeft [...] 30 om dat hy niet hadde vergeeten, dat hy eene belofte gedaen hadde,
te dooden die den 31 Deen verslagen heeft.
50. en terstond terstond sou d'onverwinnelycke hand den onverwinnelycken muur
hebben aengerant; hadder by geval de Soudaen niet binnen genoegh beschermt
28
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[…]: De twee eerste regels van de stanza zijn niet vertaald.
besettende,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘e giuramento il mena’.
die den: Hs.: ‘dien’. Vgl. Oxf.: ‘die den Deen verslagen had.’
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geweest voor synen doodtlycken vyand. maer de hopman blies alree den aftoght.
alree is de sichteynder rondom duyster. Godefroy neemt syn vertreck in den toren,
en wil den storm met den nieuwen dagh hervatten.
51. hy sprack met een vrolyck aengesicht tegens de syne: de groote god heeft den
Christen wapenen begenadight. d'oorloogh is voltoyt, en luttel wercks, en geene
vreese schiet 'er over. den tooren, d'wterste en ellendige hoope der ongeloovigen,
sullenwe morgen bevechten. onder soo groote saecken noodight de medoogentheyd
u om met sorghvuldige liefde krancken en gequetsten te troosten.
52. gaet en besorgt die gene, die dit vaderland voor ons met hun bloed hebben
verworven. dit past een Christen ridder beter, als wraeck of geldsucht. wy hebben
huyden al te groote neerlage gesien, al te groot eene goudsucht in sommigen; myne
trompetten blaesen nu stilstand van meer te rooven en te verbitteren
53. hy sweegh, en ging daer na derwaert daer de graef [...] 32 noch steende van den
slagh. nochte Soliman sprack tegens de synen met geene mindre vrymoedigheyd, en
verborgh de smarte onder syn harte: o medegesellen weest onverwinnelyck ter schande
voor de fortuyn, soo lang de bloem der hope groen is: [om] dat huyden de schade
min beswaert legge onder den grooten schyn van bedriegelycken schrick.
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[…]: Niet vertaald: ‘riavuto’.
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54. de vyand heeft alleen huysen en muuren en t gemeene volck overwonnen, niet
de stad: om dat de stad begrepen word in het hoofd des konings, in uw harte en in
uwe handen. ick sie den koning behouden, en syne treffelycksten. ick sie dat hy
omringt [is] met eenen hoogen burgh. de Vrancken hebben een ydel victoriteecken
van een verlaten land, endelyck sullense den stryd verliesen.
55. en ick ben seker datse het in t ende sullen verliesen, om datse baldaedigh door
hun voorspoedigh lot, sich sullen verloopen door neerslagen en roof, en tot lasterlycke
geylheyd: en lichtelyck onder de puynhoopen, onder de schennissen en den roof
verdruckt en verslagen worden: indien de vyand 33 van Egypten hen in die
verwaentheyd overvalt, en hy kan niet verre wesen.
56. ondertusschen sullen wy met steenen de hooghste gebouwen der stad
vermeesteren: en alle de wegen waer langs men naer het graf gaet. keerenwe ons
geschut naer den vyanden toe. aldus den lafhartigen een hart in spre[e]ckende,
vernieude hy de hope der ongeluckigen. nu terwyle die dingen gebeurden, dwaelde
Vafrino onder duysend gewapende schaeren.
57. Vafrin van t Cristen leger gekoren tot spie, scheyde met de daelende son, en liep
langs duystere en eensaeme wegen als een onbekend nachtpelgrim. 34 hy passeerde
Ascalon, eer de uchtend noch in toosten ter venster wt sagh: daerna doen de son in
t suyden rees, was hy in t gesicht van t stuyvende 35 leger.
58. hy sagh ontelbaere tenten, en op den top waeyende standers blaeu rood en geel:
en hy hoorde soo veele verschillende tongen en soo veele trommels en barbarische
trompetten en horens: en gerucht van kameelen en E[l]efanten onder het gebriesch
der trotse paerden; dat hy in sich selven sprack. heel Africa en Asien syn hier gevoert.
59. eerst sagh hy hoe starck de gelegentheyd des legers was, en wat wal dit omringde:
daerna hiel hy geene heymelycke en slimme wegen, noch verborgh sich voor de
menighte des volcks: maer hy ging door het rechte pad naer des konings poorte, en
vraeghde en antwoorde. stout en vaerdigh in t vraegen en antwoorden, paerde hy er
rustigh een onbeschaemt aensicht by.
60. hy draeyde sich herwaert en derwaert sorghvuldigh door de wegen door plaetsen
en tenten. hy doorsagh de krygslie, de paerden en wapenen. hy merckte op hunne
kunsten en orden en onthiel de namen. nochte [...] 36 hy bespiede de heymelycke [...]
37
hy keerde sich soo lang en soo behendigh en soetelyck dat hy sich den wegh baende
tot d'opperste tente.
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vyand: Cr: ‘leger’.
nachtpelgrim: Hs. heeft hier geen leesteken.
stuyvende: Cr: ‘machtige’.
[…]: Niet vertaald: ‘di ciò pago, a maggior cose aspira’.
[…]: Niet vertaald: ‘disegni e parte intende.’
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61. toesiende sagh hy ontnaeyde webben, daer de stem eenen doorgang had, waer
door men sagh [...] 38 waer de binnenste vertrecken der koninglycke vergaering is:
soo dat de verborgentheden des heeren qualyck bedeckt waren voor een man die van
buyten toehoorde. Vafrin hieler de wacht, en scheen na wat anders te luysteren, als
of het syn werck was de tente te besorgen.
62. de hopman stondter bloots hoofds, de leden gewapent, en met eenen purperen
mantel aen, twee pagien van verre hielden helm en schild. hy vatte eene speer, en
steunde 'r somwyl wat op. hy sagh een man wreed en nors van gesicht, grof en hoogh
van lichaem, die aen syne syde stond. Vafrino luysterde toe, en hoorde Godefroy by
synen naem noemen, en op dien naem luysterde hy.
63. de veldheer sprack tegens desen: ghy hebt dan moed om Godefroy het leven te
beneemen? soo ben ick, antwoorde d'ander, en ick sweere niet weer te keeren anders
als overwinner. ick sal wel voorsien 39 wie ick mede sal nemen tot eedverwanten, en
eysch geenen anderen prijs, dan dat ick een heerlyck victoriteycken van wapens
binnen Cairo magh oprechten, en sulcke vaersen daer onder schryven:
64. Ormondo ontvoerde in den oorloogh den Franschen hopman, verdelger van Asien
dese wapens: doen hy hem tleven nam, en hingse op tot gedachtenis voor alle eeuwen.
ten sal niet geschieden, sprack d'ander, dat de beleefde koning soo groote daden
onbeloont late. dit, tgeenghe versoeckt, sal hy u wel geven, maer eenen groote loon
salder by gevoeght worden.
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[…]: Niet vertaald: ‘che là proprio risponde’.
voorsien: Cr: ‘voorkomen’.
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65. rust dan nu de valsche wapens toe, om dat de dagh van vechten naby is. sy syn,
antwoord hy, al vaerdigh en hier endighde hy dese woorden en de vorst sweegh en
hy oock self. Vafrino hing in twyffel door de groote saecken die hy hoorde, en
overwoogh dit by sich selven. wat voor kunsten van eedverwantschap dit waeren,
en wat met eenen de valsche wapens, en hy kon het niet volkomentlyck begrypen.
66. doen vertrock hy, en hy brogt wacker den geheelen nacht over, soo dat hy geen
oogh kon luycken: maer doen daer na met den morgenstond het leger alle de vaendels
liet vliegen, trock hy oock in den hoop met het andre volck, en hiel stil daer sy
legerden, en ging daer na noch om van tente tot tente, om de waerheyd beter te
verstaen.
67. soeckende vond hy Armida in eenen hoogen en statigen stoel onder ridders en
Joffrouwen sitten, die treurigh en alleen sat, en scheen met hare gedachten te
spreecken. sy leyde haere kaecken op hare witte hand, en sloegh de aenminnige
starren neder. sy weet niet ofse schreyt of niet: men kan wel sien dat d'oogen vochtigh
en swanger van perlen syn.
68. hy sagher den wreeden Adrasto tegens over haer sitten, die geen oogh scheen te
roeren nochte adem te haelen, soo seer hing hy haer aen, soo seer weyde hy op haer
staerende syne hongerige begeerten. maer Tisaferno nu den eenen nu den anderen
in t gesicht siende, begon [...] 40 en teeckende het edele aengesicht nu met eene verwe
van rasende spyt, en nu van minne.
69. daer na sagh hy Altamor, die in eenen ring onder de jongvrouwen vergadert wat
ter syden af sat. syn begeert liet hy niet wuft ongebreydelt omdwalen; maer draeyde
met kunst syne begeerige oogen. hy keerde t eene gesicht de hand, het ander tschoone
aensicht toe, en [dan] 41 belaeghde hy het deel dat best bewaert was, en hy boesemt
sich 'er binnen, daer achteloos, tusschen twee mammen, een schoon kleed heymelycke
wegen ontsloot.
70. endelyck hief Armida d'oogen op, en keerde somtyd eens haer schoon helder
voorhoofdt, en ontsloot en liet snellyck eene soeten lach blincken onder de nevels
der tranen. heer, sprackse, overdenckende uw vermeten; soo kan myn gemoed de
straf verminderen, om dat ick eerlang verwachte gewroken te wesen, en de hope van
wraeck versoet de gramschap.
71. d'Indiaen antwoorde: een druckigh aengesicht, by god, heldert en vertroost de
droefheyd; om datmen haest genoegh sal vernemen dit godloose [hoofd] 42 van desen
Reynout afgesneden voor uwe voeten leggen: of [hem] 43 u met dese wreeckende
hand gevangen leyden, daer ghy eene gevangenis soeckt. aldus heb ick het belooft.
nu d'ander diet hoorde sprack niet een woord, maer verbeet het in syn harte.
40
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[…]: Niet vertaald: ‘or vien che brami, or che s’adiri’.
[dan]: Vgl. Oxf.: ‘Dan belaagde hij’.
[hoofd]: Vgl. Oxf.: ‘het goddelooze hoofd’.
[hem]: Vgl. Oxf.: ‘of ik zal hem met deze wreekende hand’.
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72. het liefelyck gesicht op Tisaferno slaende, ghy heere, wat segtghe? dees voeghder
by. hy antwoorde al veynsende: ick die wat traegh ben, sal aldus 44 van verre
vergeselschappen de dapperheyd van uw rustigh schrickelyck bestaen. en noopte
hem heftigh met soodanige woorden. doen sprack d'Indiaen weder: tis wel rede datghe
van achter volght en vreest voor een die wtmunt.
73. Tisafernus het fiere hoofd krullende, 45 sprack: o was ick heer van mynen wille:
ick sou vrye vooghdye over dit swaerdt hebben, dat het sich haest soude vaerdigh
maecken, tgeen het traeghste is: ick en vrees u niet, nochte uwe groote stofferyen, o
ghy wreedaert! maer ick vrees den hemel, en de vyandlycke liefde. hy sweegh; en
Adrasto rees om hem wt te daegen; maer Armide quam het voor, en sette sich tusschen
beyden.
74. sy sprack: o ridder[s], waerom neemtghe my noch de gave die my dickwyl gegeven
is? ghy syt myn voorvechter: het behoorde wel te wesen sulck eenen naem onder u
gerust te voeren. die gaen sal, sal met my gaen, ick ben door t misdoen gequetst, en
ghy weet het. soo sprackse tegens hen, en soo gebeurde het dat tweedraghtige wapens
onder het yseren juck overeenstemden.
75. en Vafrino is tegenwoordigh, en hoort het alles; [...] 46
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sal aldus: Hs.: ‘sal uwe [-da dapperheyd] <aldus>’. V. vergat ‘uwe’ door te halen.
krullende: Cr: ‘schuddende’.
[…]: Alleen de eerste regel van de stanza is vertaald.
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76. duysend wegen en meer van onbekende doorsnuffelingen, duysend ongewoone
bedriegeryen overdocht hy; en door dit alles syn hem de heymelycke eetsweering
en wapens en wyse noch niet bekent. Fortuyn endelyck (tgeen hy door sich selven
niet en vermoght) ontstrickte de knoopen van alle hun twyffel: alsoo dat hy
bescheydelyck en klaer verstond, hoemen den godvruchtigen Buljon lagen leyde.
77. hy was wedergekeert, daer de vyandlycke minnares noch geseten was onder hare
kampioenen: waerom hyse daer ter rechte tyd dacht te ondersoecken waer soo veele
en verscheyde volcken henen trocken. nu gaf hy sich hier aen de syde van eene
jongkvrou, in voegen dat het scheen, dat hyse te voren gekent hadde, het scheen of
hy er van ouds gewoon was vriendschap aen te hebben, en sprackse aen met een
gespraecksaem wesen:
78. en sprack tot haer (als boertens wyse) en ick wou oock wel ridder van eene
schoone jongkvrou wesen, en sou dencken met myn swaerd het hoofd van Reynout
en Buljon af te houwen. hy vraeghdese ofse lust hadde van my het hoofd van eenen
Barbarischen heer te hebben. aldus begon hy, en dacht allengskens de boertery tot
eene treffelycke rede te leyden.
79. maer soo spreeckende grenickte hy, en maeckte al lachende soodanigh gebaer,
47
syn natuurlyck gebruyck: eene andre doen die 'r by quam hoorde het, en quam daer
na aen syne syde; sy sprack: [...] 48 ick kies u tot mynen kampioen, en wil met u als
met mynen ridder alleen spreecken.
80. sy trock hem alleen, en sprack: o Vafrin ick heb u gekent, ghy behoorde my te
kennen. de loose schildknaep werd ontstelt in syn hart; daer na keerde hy sich weder
tot haer al grenickende. ick heb u, dat my gedenckt noyt gesien; en ghy syt waerdigh
gesien te worden. dit weet ick wel, dat ick wel verre genoegh ben van dien naem,
daer ick mede genoemt worde.
81. Lesbin heeftme in d'ope lucht van Biserte gebaert, en men noemt my Almanzorre:
o Toscaen, sprackse, ick heb oude kennis van al uwe gedaente [...] 49 verbergh u voor
my niet, die uwe vriendin ben, en ick sou myn leven voor u willen setten. 50 ick ben
Erminia, nu dochter des konings, en daerna een tyd lang dienstmaeghd van Tancredi,
en uwe mededienstmaeghd.
82. en ghy hebtme twee vrolycke maenden te bewaeren gehad als een medoogende
gevangen in de soete gevangenis, en hebt me beleefdelyck gedient: ick ben het self,
ick ben het self, sie vry. de schildknaep als hy 'er eerst syne oogen opgeslagen heeft,
vertraeght niet om het schoone aensicht weder te besien: ghy leeft, voeghdeser by,
51
seker voor my, dat sweer ick u by desen hemel, by dese son.
47
48
49
50
51

gebaer,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘Involarti...d’amor male impiegato.’
[…]: Niet vertaald: ‘né già mi voglio apporre.’
setten.: Hs. heeft hier geen leesteken.
ghy leeft, voeghdeser by,: Hs. heeft hier geen leestekens.
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83. eerst wil ick u bidden, datghe my, wanneerghe wederkeert, my geleydt na myne
lieve gevangenis. ick ellendige leve in bittere slaverny in ongeruste nachten en
duystere dagen [...] 52
84. aldus sprackse tegens hem: en terwyl besagh hyse en sweegh: hy dacht aen het
voorbeeld der valsche Armida. een vrou is een klappachtigh en bedriegelyck ding,
sy vlieght af en aen: en tis een sot man diese betrout, soo hy sich met haer in wickelt:
nu indien t u belieft te komen (sprack hy int ende tegens haer) ick sal uw leydsman
wesen. dit sy onder ons vast en besloten: spaer uw spreken tot beter gelegentheyd.
85. sy stelden orden om in den sadel te stygen, eer het leger van uur tot uur opbrack.
Vafrin vertrock wt de tente, en sy keerde tot [de] andren, en bleef 'er eene wyle, sy
maeckte de myne van te spelen, en sprack van den nieuwen kampioen, en quam
daerna buyten: sy quam ter bestemde plaetse, en verselde hem, en daerna gingense
wt den leger in t veld.

52

[…]: De laatste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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86. nu warense te saemen in eene genoegh eensaeme plaetse, en nu verdweenen de
Sarasynsche tenten, wanneer hy tegens haer sprack: nu seghme hoe andren het leven
van den godvruchtigen Godefroy lagen leggen: doen ontspande en ontvoude sy hem
het ongerechtige webbe des geweven eedtverwantschaps. daer syn, sprackse, acht
hofridders, onder de welcke de starcke Ormondo de vermaertste is.
87. dese (het sy haet of gramschap hen beweeght heeft) hebben tsamen gesworen,
en hun kunst sal soo te werck gaen: desen dagh, die het ryck van Asien tusschen
twee groote velden in eenen grooten veldslagh sal sien: sullen [sy] hunne wapens
met het kruys teeckenen, en sullen op syn Fransch gewapent wesen: en gelyck de
lyfwacht van Godefroy wit en goud voert, syne levereye sal de hunne wesen.
88. [...] 53
89. en om dat ickme onder de heydenen verquickt hebbe, 54 om dat ick uw gebruyck
weete en wapens boven de kleederen, om dat ick de valsche vaendels verdeelt hebbe,
en gedwongen werd tot moeyelycke wercken: is dit de oorsaeck dat ick het veld
verlaete. ick ontvlie het heerschachtigh versoeck van een ander. ick heb eenen afkeer
en yse voor die dingen op [wat] wyse 55 sy my willen bevlecken door eenigh
bedrieghelyck stuck.
90. dit is d'oorsaeck, maer niet alleen: en hier sweeghse, en werd schaemrood: en
boogh hare oogen, en wilde de leste woorden inhouden, ende en onderscheydese niet
wel. de schildknaep die wt haer wou trecken, dit, tgeense schaemachtig inhiel. o ghy
kleen van betrouwen, sprack hy, waerom heeltghe nu de waerachtighste oorsaeck
voor uwen getrouwen vriendt?
91. sy loosde een grooten sucht wt haer harte, en sprack met eenen bevenden en
heeschen klanck: ontydige en qualyck bewaerde schaemte, ga henen, ghy hebt hier
geene plaets meer. waerom trachtghe doch, of syt vergeefs afkeerigh en vlughtigh,
56
het minnevier met uw vier te bedecken? te voren was ick u dit ontsagh schuldigh,
nu niet, nu ick eene dolende jongkvrou gemaeckt ben.
92. daerna voeghdeser by: ick verloor in dien nacht (die voor my ongeluckigh was
en voor myn vaderland, twelck verdruckt lagh) meer als het scheen: en ick heb myn
groot ramp niet in hem, maer sy vloeyt wt hem. 't ryck is een licht verlies: ick verloor
met mynen koningklycken staet oock myn selve: ick verloor doen myn sot verstand
en myn hart en myne sinnen om die nimmermeer weder te krygen.
93. ghy, Vafrin, weet het, dat ick tsaeghachtigh siende soo groot eene slaghting en
soo veel roofs naer uwen en mynen heere toe liep, die ick eerst gewapent sagh synen
voet in myn hof setten en my voor hem buygende, sprack ick sulcke woorden: o
53
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[…]: Stanza 88 is niet vertaald.
verquickt hebbe: Cr: ‘opgetrokken ben’.
op [wat] wyse: Vgl. Oxf.: ‘op wat wijze’.
vlughtigh,: Hs. heeft hier geen leesteken.
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onverwinnelyck overwinner, genade, genade: ick en bidde u om myn leven niet:
bescharm alleen de eere van de bloem mynes maeghdoms.
94. en hy syne hand in de myne leggende, vertoefde tot dat ick myne bede voltoyde.
schoone maeghd ghy en vlught tot my niet te vergeefs, ick sal uw beschermer syn
sprack hy tegens my. doen voelde ick, 'k en weet niet wat soets en sachts, dat me aen
t hart raeckte, en 'er in hechte: twelck me daer na door de wufte siel kroop, en ick
werd, ken weet niet hoe, ontvonckt en gequetst.
95. hy besochtme daerna dickwyl, en vertroostende mynen rou met lieffelycke
woorden, was rouwigh met my. hy sprack: ick geve u volkomen vryheyd, en hy wilde
geenen roof van mynen roof hebben. ohime, die een roof en kleene gifte was, die
my my selven gevende, my myn selve benam [...] 57
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[…]: De twee laatste regels van de stanza zijn niet vertaald.
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96. liefde is qualyck te verbergen. ick heb u dickwyl begeerigh naer mynen heer
gevraeght. ghy siende de teeckens van een swack gemoed (seyt tegens my) o Erminia
ghy brand van minne. ick lochende het u; maer een van myne vierige suchjes, was
een waerachtiger getuyge des harten, en het aensicht was misschien in ste van de
tong, dat ontdeckte het vier waerin ick al heel blaeckte.
97. ongeluckigh stilswygen; had ghe ten minsten doen artzenye voor uw groot lyden
gesocht, soo de breydel daer na most geviert worden, doen hy myne begeerte niet
en baete. kortom ick scheyde, en droegh myne wonde heymelyck in den boesem, en
geloofde r af te sterven. endelyck hulp soeckende voor myn leven, vierde de liefde
den toom van alle eerbiedigheyd.
98. soo dat ick me opmaeckte om mynen heer te vinden, die my kranck maeckte en
hy konme genesen. maer op eenen wreeden [...] 58 wegh werd ick dwars afgedreven
door een snood en ongenadigh volck. luttel scheelde het, dat ick hun roof niet werd.
doch ick vlughte in eene woeste en verre gelege plaets en daer leefde ick in een
eensaem kamerken, als een boschburgerin en harderin.
99. maer na dat dese begeerte, die seer onderdruckt was en noch weder wtborst, my
ondersoeckende ter plaetse self dede keeren, ontmoete my noch het selve ongeluck.
ick kon nu niet vlieden, om dat ick nu by de roofgierige slaghorden, en te verre
geloopen was, aldus werd ick gevangen, en dese die my vingen waeren Egiptenaers
die sich van daer na Gaza keerden.
100. sy brogtenme den hopman als een geschenck toe, wien ick me bekend maeckte
en bekoute hem soo dat ick ge-eert werd en ongeschend bleef dien dagh, dat icker
met Armida bleef, aldus quam ick er dickwyl door eens anders bedwang, en ick
ontsnapte. daer hebtghe myn hard ongeval gehoort. doch soo menighmael verlost en
slavin, droegh ick noch de vorige boeyen en ketens
101. oh of ten minsten die gene, diese om de siel gehecht heeft alsoo datse niet konnen
los gedaen worden, niet seyde: doolende maeghd, soeck een ander verblyf, en dat
hy my niet by sich wil hebben, maer dat myn wederkomst den medoogenden bevalle,
en hy my in de vorige gevangenis ontfange. aldus sprack Erminia tegens hem: en
aldus gingense nacht en dagh te samen en kouten onderling.
102. Vafrino verliet den gewoonelycksten wegh, soeckende veyliger of kortere wegen.
sy quamen in eene plaets na by de stad, wan de son in t westen daelt en den opgang
verduystert: en sy vonden den wegh swart van bloed: en daer na sagense eenen
dooden ridder in syn bloed leggen, die alle de wegen besloegh, en syn groot aensicht
naer den hemel keerde, en dood wesende noch dreyghde.
103. 't gebruyck der wapenen en d'wtheemsche draght toonde dat hy een heyden was:
en de schildknaep liep voorby. een ander lagh 'er wat verder, die haest Vafrino tegens
quam. en hy sprack by sich selven: dit is een Christen, daer na brogt het bruyne kleed
58

[…]: Niet vertaald: ‘intoppo’.
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hem in twyffel: hy sprong wt den sadel, en ontdeckte syn aengesicht, en riep: ohime:
Tankredi leyt hier verslagen.
104. d'ongeluckige den forssen ridder aensiende stond styf, doense door den galm
der klaeghelycke stemme midden in thart geschoten werd. op den naem van Tancredi
liepse haestigh toe, als een droncke en rasende vrou. het misverwde en schoone
aensicht aensiende, steeghse niet maer storte ten sadel wt.
105. en sy goot over hem wt eene onwtputtelycke bronader van tranen, en eene
stemme met suchjes vermengt. in wat ellendig eenen oogenblick voert u de fortuyn
hier? by die, die u treurigh en bitterlyck gesien heeft, na langen tyd u naulycks weder
vind: o Tancredi, en sie ick u weder, en word ick van u niet gesien. ick word van u
niet gesien, hoewel ick tegenwoordigh ben, en u vindende verlies ick u eeuwighlyck.
106. ick ellendige geloofde niet datghe ymmermeer mynen oogen soud verdrietigh
wesen. 59 nu soude ick gewilligh myne blindheyd willen koopen, om u niet te sien,
en ick dar u niet aensien. ohime waer is de vlam der oogen die eer soo liefelyck en
schadelyck waren? waer syn de schoone straelen verborgen? waer is de roodigheyd
der blosende kaecken gevloden? waer is de helderheyd vant gesicht?

59

wesen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
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107. maer hoe? morssigh en duyster behaeghtghe my noch, o schoone siel, indien
ghe hier binnen waert, indienghe myne klaghten hoort, vergeefme de dieverye van
mynen stouten wille; en myn vermetel bestaen. ick wil de koude kuskens, die ick
gehoopt hadde warmer te genieten aen de bleecke lippen ontrucken. een deel [...] 60
108. medoogende mond, die geduurende uw leven myne droefheyd met uwe woorden
pleeght te troosten; het syme geoorlooft, voor myn vertreck, my met eenigh van uwe
kuskens te troosten. 61 en misschien dan (indien ick soo stout waer om die te soecken,
soudghe my die geven, die t past nu u te geven [...] 62 het sy geoorlooft dat ick u nu
omhelse, en daer na mynen geest in uwe lippen storte.
109. ontfang ghy myne siel die u volgt, voer ghyse derwaert ghy nu henen gaet. soo
sprackse al steenende, en sy verdeed sich selve als door d'oogen: en scheen in eene
beeck verandert. dees bequam door dese levende vochtigheyd, en ontloock altemet
wat syne quynende lippen: hy opende de lippen, en mengde met geslote oogen synen
sucht met hare suchjes.
110. de jongkvrou gevoelde dat de ridder steende, en tis wel noodigh datse sich wat
troost: sy riep: o Tancredi open uwe oogen over dese lae[t]ste begrafenis die ick u
met schreyen viere. aenschoume, die met u wil den langen wegh inslaen en aen uwe
syde wil sterven. aenschoume. haest u soo niet om te vlughten; 63 d'wterste gave, die
ick van u eysche is dese.
111. Tancredi opende d'oogen, en sloeghse daer na al beroert en swaer neder: en sy
treurde vast. Vafrino sprack tegens haer: dees is niet dood: besorgh hem dan eerst,
en beklaegh hem daer na. en hy ontwapende hem. sy al vermoeyt en bevende, sloegh
als eene medegesellin hand aen t werck. sy besagh en handelde de wonden, en hoopte
als eene ervare oordeelster heyl wt de quetsuuren.
112. sy sagh dat de swaerigheyd wt de vermoeytheyd ontstond, en wt al te groot eene
bloedstorting: maer sy heeft niets als alleen eenen doeck, daerse syne wonden mede
afvaeght, in soo eensaeme plaetsen. minne vond ongewoone doecken, en leerdese
ongewoone weetenschap van mededoogen: sy drooghde hem met heur hayr, en bond
hem met heur hayr, datse afsneed.
113. om dat haer sluyer kort en dun wesende niet genoegh was voor soo veele wonden.
sy had poleye nochte saffraen; maer [...] 64 alree ontslaet hy sich van den doodslaep:
alree kan hy syne oogen luchtigh en wuft opheffen. hy sagh synen knecht, en sagh
de medoogende jongkvrou met wtheemschen gewade op hem leggen.

60
61
62
63
64

[…]: Van de twee laatste regels is alleen het woordje ‘parte’ vertaald: ‘een deel’.
my met eenigh van uwe kuskens te troosten: Hs.: ‘my met eenigh van uwe kuskens my te
troosten.’ Vgl. Oxf.: ‘mij met eenige van uwe kusjes te troosten’.
[…]: Eenvierde regel opengelaten, maar alles is vertaald.
vlughten;: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘note per uso tal sapea potenti e maghe.’
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114. hy vraeghde o Vafrin, hoe of wanneer sytghe hier gekomen? en ghy die myne
medelydende artzin syt? sy tusschen druck en blyschap suchtende verwde haer schoon
aenschyn met roosen. ghy weet alles, antwoordse. nu beveel ick u, als uwe meestresse,
swygh en rust. ghy sult genesen: berey den loon. en doen leydese syn hoofd in haeren
schoot.
115. ondertusschen docht Vafrino hoe hy den verquickten in de herberge soude
brengen eer het spader en duysterer werd: en sie daer quam een vendel soldaeten hy
sagh wel dat het de bende van Tancredi was, wen hy den Circas ontmoete en riep
hen toe na kryghsgebruyck, en hy was het met eenen. hy volghde hen niet, om dat
hy niet en wilde [...] 65
116. [...] 66 doen sprack Tancredi, sal de dappere Argante dan een roof voor de ravens
wesen? neen by god, hy blyve 'r niet, en men versteke hem niet van t graf of van de
eere.

65
66

[…]: Niet vertaald: ‘allora, poi dubbioso il cercò de la dimora.’
[…]: De eerste vier regels van de stanza zijn niet vertaald.
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117. [...] 67
118. de vorst voeghder by: ick wil datmen naer de koningklycke stad, en niet naer
myne tenten ga: dat by aldien eenigh menschelyck toeval over dit broosche leven
hangt, soo sal t goed syn, dat het my daer aentaste: om dat de plaetse daer
d'onsterflycke mensch sterft, misschien de baen ten hemel licht maeckt, en myne
opgetoge gedachten sullen borge wesen, dat ick ten eynde van myne belofte gewandelt
hebbe.
119. hy had wt: en daer gedragen wesende werd hy op de pluymen geleyd, en een
geruste slaep beving hem. Vaffrino is nimmermeer van de syde der jongkvrou, hy
vond eene heymelycke en beslote slaepkamer. hy ging van hier daer Godefroy was:
en quam ras binnen, eer hem eenigh verbodt gedaen was, juyst doen de raed van den
toekomenden aenslagh in de weegschael hing.
120. de vorst is op de sponde van t bedde daer Raimond den vermoeyden krancken
man geleyt hadde, en een edele ring der maghtighsten en wysten wasser om. terwyl
nu de schildknaep met hem sprack, isser niemand die vraeght of antwoord. myn heer,
sprack hy, ick ben gelyck ghe belaste gegaen onder d'ongeloovigen, en heb hun leger
gesocht.
121. maer verwacht nu niet dat ick u tel het ontelbaer getal deses vyands. in t voorby
gaen sagh ick dat hy dalen heele velden en bergen bedeckte. ick sagh, waer ick quam
dat hy de landouwe plonderde, en bronnen en beecken wtdrooghde: om datter niet
waters genoegh was voor hun[n]en dorst, en dit is hun luttel tgeen Sirien maeyt.
122. maer soo de schaeren van ruyters en voetvolck een groot deel onnut syn, een
volck dat van orden nochte klanck weet, nochte dat geen swaerd stroopt, en van verre
alleen wreed is. 68 wel sagh ick datter somtyds wtnemende en goede krygslie waren:
die de Persiaensche troepen gevolght hebben, en misschien is dese noch eene betere
rotte, die d'onsterffelycke rotte des konings genoemt word.
123. onsterflyck wordse genoemt, om dat onder dit getal noyt meer als een gebreck
gevonden werd. maer sy vervult de ledige plaets, en altyd wordter een versch in
gekoren, waer een ontbreeckt. de veldheer heet Emiren, geene of luttel dapperheyd
heeft hy te gelyck in synen boesem: en de koning belast hem, dat hy u met allerleye
treken tot eenen veldt slagh sal wtdaegen.
124. geloof nu niet dat het vyandelycke leger sal vertrecken den tweeden dagh te
verschynen. maer u o Reynout past het genoegh uw hoofd te bewaren daer sy soo
groot eene begeerte naer hebben: om dat de strydbaerste ter wapenen en de rustighste
hun geweer en gramschap daer op gewet hebben: dewyl Armida sich selve tot eenen
prys opset aen den genen die u thoofd sal afsnyden.

67
68

[…]: Stanza 117 is niet vertaald.
wreed is: Cr: ‘treft’.
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125. onder dese is de dappere en edele Persiaen: ick seg Altamoro de koning van
Samarcant: Adrasto isser, wiens ryck gelegen is naer de grensen van Auroor, en de
reus isser: een man soo verre afgescheyden van menschelyckheyd, dat hy eenen
Elefant tot paerd gebreydelt heeft. Tisaferno isser, die by starck te wesen de faem
heeft van den oppersten lof.
126. aldus sprack hy: en de jongeling ontstack in syn aensicht, en heeft het vier in
d'oogen, hy sou willen alree onder de vyanden gewentelt te wesen, nochte hy kan in
sich selven geene plaetse vinden noch sich meesteren. Vafrino doen sich tot den
hopman keerende voeghder by: myn heer tis luttel tgeen tot noch toe geseyt is. hoor
nu hier het besluyt der saecken: sy sullen u met de wapens van Juda bevechten.
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127. doen verklaerde hy van stuck tot stuck dit alles, wat bedrogh sy tegens hem
geweven hadden: de wapens, t vergif, de valsche vaendels, het gehoorde stoffen, de
belooningen, de beloften. veel werd hem gevraeght, veel antwoorde hy. daer op
volghde onder hun een korte stilheyd. de hopman daerna het hoofd opheffende,
vraeghde aen Raimond: wat is nu uw raedt?
128. en hy sprack: en my dunckt, datmen met den nieuwen dageraed, gelyck het
besloten was, niet meer storme: maer datmen den toren besette: dat tgeen 'er binnen
gesloten is niet na synen wil kan wt komen: en datwe onsen leger leggen en dat
verstarcken tegens de hope van eenen swaerderen 69 stryd. denck ghy daer na of het
beter is 70 tswaerd met openbaer geweld te gebruycken, of dat te ledigh te houden
129. derhalven is myn oordeel, datghe voor alle sorge moet voor u selven sorgen:
want de vyand overwint door u en heerscht door u. wie voert hem aen en versekert
hem sonder u? en om dat de verrader syn voornemen niet heelt, 71 pas dat uwe
soldaeten oock hunne vaendels veranderen. alsoo sal u het bedrogh ontdeckt worden,
van den selven die het tegens u bedeckt.
130. de hopman antwoorde: toon eene vriendelycke genegentheyd, en wys verstand:
maer nu sy besloten tgeen ghy in twyffel laet. wy sullen wttrecken tegens den vyand.
nochte het leger dat het oosten temde behoorde nu binnen geenen wal of dal besloten
te wesen. dat dese godloosen by klaren dage en in t open veldt onse deughd ervaren.
131. laet ons den naem der overwinninge niet begraven, nochte het trotse aensicht
des overwinners, niet de wapens. en hunne krachten sullen getemt worden, vast en
onbeweeghlyck voor onse heerschappye. de toren sal sich haest overgeven, of, 72
isser anders geen belet, tis licht dien in te nemen. hier sweegh de groothartige, en
men scheyde, want de vallende starren noodigdese tot slaepen.

Twintighste gesang.
1. De son hadde alree de sterffelycke menschen tot den arbeyd opgeweckt: alree
waren [...] 1 uuren van den dagh verloopen, wanneer de troep die boven op den hoogen
toren is, een ick weet niet wat duysters, van verre sagh als een nevel, die spade 2 de
weereld bedeckt, en endelyck werdse gewaer dat dit het leger was dat tot ontset quam,
twelck den hemel alsins met stof beschaduwde, en heuvels en velden onder sich
bedeckte.
2. doen hief het belegerde volck een geschrey op van de hooge toppen tot den hoogen
hemel toe: met soo een gerucht gelyck de kraenen met eene slaghorden in de koude
dagen heen gaen en in de wolcken na warmer nesten al gierende vlughten voor de
69
70
71
72
1
2

swaerderen: Hs.: ‘swaerdenen’.
of het beter is: Hs.: ‘ofghe het [-wa swaerd] beter is’. V. vergat ‘ghe’ door te halen.
heelt,: Hs. heeft hier een punt.
of,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: Niet vertaald: ‘diece’.
spade: Cr: ‘op den avond’.
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koude winden: om dat de hope nu gekomen wesende, in hun de hand vaerdigh maeckt
tot schieten, de tonge ter schande.
3. de Franschen vernamen wel waer hun de versche moed der gramschap en het
dreygen van her quam. en sy sagen wt het hooge het stuyvende 3 heyr aentrecken.
terstond ontvonckte de moedighe stoutigheyd in dese forsse borsten, en socht te
vechten. de trotse jeughd te saemen vergadert, riep: o onverwonnen vorst geef het
teecken; en brieschte.
4. maer de wyse weygerde slagh te leveren voor den nieuwen dageraet, en hiel de
stouten getoomt: nochte hy wilde datse met eenen onbestendigen en wuften stryd de
partyen ten minsten souden beproeven. wel is het rede, sprack hy, dat na soo veel
lasts ghy u eenen vollen dagh ververscht. misschien wilde hy het sotte betrouwen in
sich selven nochte in synen vyanden voeden.
5. een yegelyck bereyde sich, verwachtende met verlangen de wederkomste van t
nieuwe licht. noyt was de lucht soo helder en schoon, als in t rysen van dien
gedenckwaerdigen dagh: d’uchtend loech vrolyck, en scheen met alle de sonnestraelen
omringt. en t gewoone licht groeyde, en de hemel wou het groote werck sonder
decksel aenschouwen.

3

stuyvende: Cr: ‘machtig’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

102vº
6. doen Godefroy den gouden morgenstond sagh opdringen, voerde hy het heyr in
slaghorden buyten. maer hy leyde om den Palestynschen tyran Raimond en al het
geloovigh volck, twelck van de nabuurige landen van Syrien tot synen verlosser
gevloden was: een groote hoop, en niet alleen dese, maer hy lieter oock een
Gascoenschen troep.
7. hy treckt heenen, en taensicht des oppersten veldheeren is soodanigh dat andre de
zekere overwinning daer wt konden verstaen. eene nieuwe genade des hemels blonck
in hem, en maeckte hem groot en heerlyck boven gewoonte. vervult syn aenschyn
met glorie, en deeder eenen schoonen purperen glans van jeughd in blaecken: en in
swier van oogen en leden, scheen hy wat anders als een sterflyck schepsel te wesen.
8. maer hy stapt niet verre; of hy ontmoete het verwachte heydensche heyr: en [dit]
4
deed hem int aenkomen eenen bergh kiesen die hy van achteren en ter slincker hand
heeft: en hy ontvoude de slaghorden breed voor en nau van lenden naer het dal toe.
int midden stuwt hy het voetvolck, en maeckte van binnen de vleugels van ruyters
[...] 5
9. nochte geen hoorne ontbrack ’er, die by t rysen van den ingenomen heuvel
genaeckte en hem versekerde, hy stelde beyde de Roberts in t midden tot sorge van
den broeder. en hy set sich ter rechter hand, daer het open is en meer gevaers door
de vlackte: daer de vyand die met syn volck genaeckt hoop kon scheppen hen te
besetten.
10. en hier sette hy syne Loteringers, en daer het best gewapende en wtgelesenste
volck. hier sette hy onder de ruyters die booghschutters waeren eenigh voetvolck om
onder de ruyters te vechten. daerna maeckte hy eene rotte avontuuriers, en andre
elders wtgesocht sette hy ’er by. hy sette 6 hen ter syden af aen de slincke hand, en
maeckte Reynout overste en meester van hun.
11. en sprack tegens hem: in u, heere, is d’overwinning, en het heyl der dingen
gelegen: hou ghy uwe schaere wat verborgen, achter dese groote en ruyme vleugels.
wanneer de vyand genaeckt, en ghy van verre hem bespringt, en ydel maeckt wat hy
voorneemt: hy sal voorgenomen hebben, indien myne meening my niet en bedrieght,
sich omkeerende op de syde te stooten en van achteren.
12. van daer scheen hy op eenen klepper van bende tot bende door ruijters en
voetvolck te vliegen. al syn aensicht ontdeckte hy door het visier. hy blixemde in
oogen en gelaet. hy trooste den twyffelmoedigen en trooste die hoopte: en deede den
stouten aen syne stofferyen gedencken; en den stercken aen syne proefstucken; aen
deesen beloofde hy meer besoldings, aen dien meer eere.
13. endelyck hiel hy stand, daer d’eerste en edelste rotten vergadert waeren, en begon
van eene hooge plaets te spreecken: waer door een yegelyck verruckt toehoorde:
4
5
6

[dit]: Vgl. Oxf.: ‘en dit deede hem’.
[…]: V. vertaalde slechts een gedeelte van ‘e rende alati con l’ale de’ cavalli entrambi i lati.’
sette: Hs.: ‘setten’.
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gelyck gesmolte sneeu van berghtoppen tot beecken pleegh af te loopen: aldus liepen
de liefelycken stemmen geswind en vaerdigh wt synen mond.
14. o myn heyr, geessel der Christe vyanden, betemmer van t oosten, sie hier is de
leste dagh, dit is die dagh dienghe soo lange gewenscht hebt tegenwoordigh te hebben.
nochte de hemel bewillight niet, sonder groote rede, dat het weerspannigh volck nu
vergadert: ghy [hebt] alle uwen vyanden hier by een versamelt, om in eenen
oogenblick veel stryds af te leggen.
15. in eene overwinning sullen wy ’er veele verkrygen, onder ulieden sy geene geene
vreese, nochte het gevaer en de last werde grooter gemaeckt, door t aenschouwen
van soo groot eenen vyand; om dat tweedraght qualyck te vereenigen is, en sy sich
selve inwickelt in de slaghordens: en tgetal sal kleen syn daerghe mede vechten sult,
veel sal t aen hart, veelen aen plaets ontbreecken.
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16. dese diewe tegen ons sullen sien sullen naeckte menschen worden sonder kracht
sonder kunst, dien t geweld nu alleen verveert en afscheyd van hunne rust en slaefsche
oeffeningen. ick sie voortaen de swaerden beven, de schilden beven, de vaendels aen
dese syde beven. ick ken die twyffelachtige klancken en die twyffelachtige
bewegingen. ick sie hunne dood aende bekende teeckens.
17. dees hopman die omgord is met purper en goud, die de slaghordens stelt, en soo
wreed wt syne oogen siet, heeft mogelyck eertyds den moor en Arabier overwonnen.
maer syne deughd sal niet veroorsaecken, dat hy ons tegensta. wat sal hy, hoewel hy
wys is, in hunne soo groot eene beroerde en vermengde verwarringe wtrechten? hy
is qualyck bekend, geloof ick, en qualyck kent hy de synen en tegens weynigen kan
hy seggen: ghy syter geweest, ick ben t.
18. maer ick ben hopman van een wtverkoren volck. laet ons voor eene wyle stryden,
en met eenen triomfeeren. en ick heb het daerna eenen tyd lang geregeert na mynen
wille. wiens vaderland of afkomst ken ick onder u lieden niet? wat swaerd is me
onbekent? of wat pyl, hoewel die in de lucht hangende noch beeft; hy sou niet kunnen
seggen of het een Vranck of Irlander is, en hoedanigh d’arm is, die hem regeert.
19. ick eysch dingen die gewoon syn; een yegelyck sy desen gelyck, dien ick elders
alree gesien hebbe: en hebbe 7 synen gewoonelycken yver, en overdencke syne eere,
myne eere, en Cristus eere: gaet henen, verslaet de godloosen, en vertrapt d’afgesnede
leden, en bevestight de heylige veroveringe. wat houde ick u langer op? ick sie
bescheydelyck genoegh aen uwe oogen, datghe overwonnen hebt.
20. het scheen dat in t voltoyen deser woorden eene heldere en blinckende lampe
ontstack: gelyck op die wyse een somernacht plagh starre of blixem wt synen mantel
te schudden. maer men soude gelooven dat de son wt synen binnensten schoot dit
naer beneden sond, en het scheen om het hoofd te swaeyen, en yemand docht het
een teecken vant aenstaende ryck te wesen.
21. misschien (indien sterffelycke tong vermetel magh gaen in de hemelsche
geheymenissen) was [het] 8 d’engel syn wachter, die wt d’opperste kooren nederdaelde
en hem met het heyr 9 met syne vleugelen bespreyde. terwyl Godefroy syne Christenen
in slaghorden stelde, en aldus de schaeren aensprack: vertraeghde de Egyptische
hopman niet, om de syne te schicken en te troosten.
22. doen hy van verre het Fransche volck sagh komen sette hy de benden buyten, en
maeckte syn heyr oock met hoornen, met het voetvolck in t midden, en ruyters over
beyde syden. hy hiel den rechten hooren voor sich selven en stelde Altamoro ter
slincke syde. Muleasse voerde het voetvolck aen onder hen, en daer na is Armida
int midden van t volck. 10
7
8
9
10

hebbe: Hs.: ‘hebben’. Vgl. Oxf.: ‘en hebbe zijne gewoonelijke ijver’.
[het]: Vgl. Oxf.: ‘was het de Engel zijn wachter’.
met het heyr: niet in de It. tekst. Vergat V. ‘met het heyr’ door te halen? Vgl. Oxf.: ‘hem met
zijne vleugelen omspreijde.’
t volck: Marge: It. ‘battaglia’ (= slagorde).
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23. de koning van Indien is met den vorst ter rechter hand, en oock Tisaferno, en alle
den koningklycken troep: maer de slincker vleugel spoeyt syne vlught daer hy magh
11
wtstrecken in de lage dalen. Altomoro heeft den koning van Persien en den koning
van Africa, en de twee die in de heetste landen heerschen. hier moeten de slingers,
en tgeschut en de bogen alle [...] 12
24. aldus schicktse Emiren: en hy self liep oock midden ’er onder en ter syden; nu
sprack hy self, nu door tolcken. hy mengde ’r lof en krackeel en straf en belooningen
in. hy sprack doen tegens eenen: o soldaet waerom toontge een verslagen aengesicht?
en waer voor vreestghe? wat vermagh een tegens honderdt? ick heb moed hen alleen
met myne schaduwe en met roepen te verjaegen.

11
12

magh: Hs.: ‘sagh magh’.
[…]: Niet vertaald: ‘esser rotati e scarchi.’ Op de opengelaten regel: ‘moet’.
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25. tegens eenen andren sprack hy: o ghy dappere, tree aen met dit aensicht, om hun
tontrucken den roof diense ons ontweldight hebben. [...] 13
26. bewaer ghy myne wetten, en maeck dat ick de heylige tempels met myn bloed
niet en bade nochte wassche: beschermt de maeghden en graven [en] assche der
voorvaderen voor de godloosen: d’oude mannen voor hunne doorgebrogte jaeren
beklagende toonen u het gryse hayr: de vrouwen borsten en tepels de wieg de kinders
en t huwelycks bedde.
27. tegens veelen sprack hy daer na: o ghy helden, Asiens eere hangter aen; van u
verwachtmen eene gestrenge maer rechtvaerdige wraecke tegens dese weynige
Barbarische roovers. aldus verkoor 14 hy verscheyde volcken door verscheyde treken,
in verscheyde talen tot den slagh. maer nu swegen de vorsten, en de naeste schaeren
[...] 15
28. groote en wonderlycke dingen saghmen, doen beyde legers malkandren thoofd
boden: hoe de benden in orden gespreyt alree teecken gaven om aen te vallen: de
banieren waeyden ontvouwen in den wind, en de veders vlogen op den hoogen
helmtop: kleedren, en cieraden [...] 16 wapens en verwen van goud en yser blinckt en
schittert in de sonne.
29. het eene heyr scheen een hoogh bosch dicht van boomen, en het ander is oock
soo overvloedigh van spiessen; de bogen syn gespannen, en de lancien in de reste;
de spiessen drilden, en alle slingers draeyden om: elck paerd ruste sich ten stryd, en
vergeselschapte den haet en de gramschap syns meesters, trapte, sloegh, brieschte,
en draeyde sich om dede syne neusgaten swellen, en blies vier en vlam.
30. d’ysselyckheyd is oock schoon in soo schoon een gesicht, en ’t vermaeck ontstond
midden wt de vreese. de klinckende en schrickelycke trompet, gaf een vrolyck en
wreed gevoelen in d’ooren. doch het geloovigh heyr, hoewel minder, scheen veel
wonderbaerlycker van klanck en gesicht, en alle syne trompetten speelen strydbaerder
en klaerder geluyd, en de wapenen hebben meer glans
31. eerst sloeghen d’onverwinnelycke Christe trompetten, d’andre antwoorden en
namen den oorlogh aen: de Franschen knielden, en sy eerden den hemel, 17 daer na
kustense d’aerde [...] 18 beyde de vyanden sloten sich. alree isser een wreed gefluyt
in den hooren; en het voetvolck geeft [...] 19
32. wie was nu d’eerste Christen vechter, die eene treffelycke eere behaelde? ghy
Gildippe waert het, die den grooten Ircaen in Ormus heerschende eerst sloeght (soo
13
14
15
16
17
18
19

[…]: Alleen de eerste twee regels van de stanza zijn vertaald.
verkoor: Cr: ‘hitste’.
[…]: Niet vertaald: ‘non parte omai largo confine.’
[…]: Niet vertaald: ‘imprese’.
hemel,: Hs. heeft hier geen leesteken.
[…]: De vijfde regel van de stanza is niet vertaald.
[…]: Niet vertaald: ‘inanti spingonsi già con lor battaglia’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

groot eene glorie stond de hemel eene vrouwehand toe) 20 en ghy doorsneed syne
borst. de doorsteken storte, en in t vallen hoordemen de vyanden al roepende den
slagh prijsen.
33. de jonffer greep hem met eene mannelycke rechte hand, na dat het goede swaerd
het stuck gebroken heeft: en sy dryft haren klepper voort tegens de Persianen, en
opent de slagen der schaeren of verduntse [...] 21 sy treft Zopiro daer een man sich
gordt, en maeckt dat hy als in twee stucken valt: daer na houtse den fellen Alarco 22
de keel af, den dubbelen wegh der stemme en der spyse.

20
21
22

toe): Hs. heeft na ‘toe’ geen haakje maar een komma.
[…]: Alles is vertaald.
den fellen Alarco: Hs.:‘den [-fellen] fieren [-raeu] fellen Alarco’. V. vergat ‘fieren’ door te
halen. Of gaat het om een variant? Vgl. Oxf.: ‘den fellen Alarc’.
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34. met eene rechte hand Artaserse, Argeo met het punt, smytse den eenen verdooft
ter aerde en slaet den anderen dood: daerna hacktse Ismael af de kleene knoopen,
waer door de slincke hand aen den arm gehecht is, vallende liet de breydel den hand
afgescheyden, de slagh snort op de ooren des paerds: het welck gevoelende dat de
toom in syn gewelt is, soo rent het dwars er door heenen, ende sloopt de slaghordens.
35. sy beneemt het leven van dese en veele anderen, die de gryse oudheyd met eene
stilswygentheyd verdruckt. de Persiaenen sluyten sich in een, en loopen te saemen;
begeerigh om den heerlycken roof te bekomen: maer de getrouwe bruydegom koomt
syne beminde vrou te hulpe. het eendraghtige paer aldus te gader gevoeght, verdubbelt
de kracht door den getrouwen band.
36. ghy soud de groothartige gelieven hebben sien een nieuwe en ongehoorde
schermkunst oeffenen. sy vergeeten sich selfs te behoeden, en hy ende sy beschermen
ernsthaftigh malkanderens leven. de stoute heldin schut de harde en moeyelycke
slagen af die naer haeren beminden toekomen; ende hy set synen schild recht voor
haer tegens de wapens, en soo t de nood vereyschte, hy souder syn bloot hoofd voor
setten.
37. de een is des anders eyge beschutting, en de eene maeckt des anders wraecken
syn eygen: ende hy verslaet den stouten Artabaen, door wien het eyland van Boefan
geregeert word; en door die selve hand sneeft er Alvante, 24 die syn beminde dorste
treffen: sy deelt Artimons voorhoofd tusschen de winckbrauwen, die haeren liefsten
geslagen hadde.
38. sulcke een neerlaegh van Persiaenen maecktense: ende de koning van Sarmacant
maeckte een ruymer baen onder de Vrancken: waer hy het swaerd wende of de
klepper, 25 versloegh hy en velde paerden of voetvolck. geluckigh is hy die hier eerst
sterft, ende daer na niet meer en steent onder den swaerlyvigen klepper: vermits dat
de klepper (indien er yemand half levende van den swaerde gespaert word) dien byt
en trapt.
39. Altamoor versloegh den swaerlyvigen Brunel: de helm en thoofd van den grooten
Ardonio syn soo gedeelt, dat het in twee deelen op de schouderen hangt. d’ander is
getroffen, daer de lagh syn oirsprong neemt, ende het harte sich opent en ontsluyt.
sulck een, o wonderlyck en gruwelyck schouspel, loegh tegens synen danck, en storf
al lachende.
40. ende de heelsame 26 kling en verdreef desen niet alleen wt het lieve leven; maer
te gelyck werden gedood met een wreede dood Gentoon, Guasco, Guido, en den
goeden Rosemond. nu wie soude kunnen verhaelen hoe veel datter Altamoro
23
24
25
26

Vanaf deze pagina gaat V. veel ruimer schrijven. Gingen er tot nu toe 9 à 10 stanza’s op een
pagina, vanaf stanza 34 zijn dat er 6 à 7.
Alvante: Hs.: ‘Artabaen’. Vgl. It. en Oxf.: ‘Alvante’. Blijkbaar speelt V. ‘den stouten Artabaen’
nog door het hoofd .
klepper,: Hs. heet hier geen leesteken.
heelsame: Cr: ‘moordende’.
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versloegh, en synen klepper kneusde doort gewight. wie kan verhaelen de naemen
der verslage volcken? wie den slagh van slaen en sterven.
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41. daer en is ’er geen die desen wreeden ymmermeer thoofd bied, noch die
ontsteecken word om hem van verre te bespringen. Gildippe alleen siet hem onder
oogen, nochte onthoud sich niet van dit dubbele puyckstael: noyt droegh eenige
Amazoon aen den Termodont beuckelaer aen den arm of handelde het swaerd soo
stout, als sy tegens de dolligheyd van den schrickelycken Persiaen aengaet.
42. sy trof hem daer de barbarische diadem van goud en smalto op den helm blonck,
en doorhieu en spreyde dien; waerom hy gedwongen was syn trots en verheven hoofd
met kracht te buygen. de heydensche koning liet sich voorstaen dat het een slagh
was van eenen groven arm: ende hy en sammelde niet om syn ongelyck te wreecken,
om dat schaemte en wraecke op eenen oogenblick te samen quamen.
43. bykans op dien selven oogenblick sloegh hy de jongkvrou soo fel op het
voorhoofdt; dat hyse benam alle gevoelen en kracht: sy viel; maer haer getrouwe
hielse in den sadel. het was hun geluck of syne deughd; soo beschermde hyse, en
dees sloeghse niet meer. gelyck een grootmoedige leeuw, die een afgemat mensch
versmaed, die der leyt, en bewaertse en wandelt.
44. ondertusschen werd Ormondo, wiens felle handen de wreede sorge bevolen is,
met syne gesellen die met eede aen hem verknocht syn, 27 gemengt met valsche vaenen
onder de Christenen. alsoo hebben de wolven by nacht in eenen donckeren nevel de
gedaente van honden. sy gaen naer de schaeps koyen, en bespieden terwylse den
dubbelen staert onder hunnen buyck verbergen 28 [...] 29
45. sy genaecken elckanderen: en de felle heyden set sich niet verre van des
godvuchtigen godefroys syde: maer doen de hopman het goud ende het wit van de
geveynsde veldteeckens sagh verschynen. siet daer, riep hy, die verraeder, die in een
geveynst gestalte een Vranck pooght te schynen: siet daer syn eedverwanten die alree
op my aenkomen. aldus spreeckende, quam hy naer den meyneedigen toe.
46. hy quetste hem doodelyck, en dese wredaert sloegh niet, schermde niet ende en
deysde niet; maer gelyck hy te vergeefs eene gorgon in de oogen hadde, en alsoo
stout was, nu bevroos hy, en werd als een steen. alle swaerden en speeren stelden
sich tegens hen aen, ende alle pylkokers werden ledigh tegens hen [alleen]. 30
middelertyd gaet Ormondo en syn gesellen tegens soo vele slagen aen, dat het doode
lichaem [...] 31

27
28
29
30
31

syn,: Hs. heeft hier geen leesteken.
verbergen: OVr: ‘krullen’.
[…]: Niet vertaald: ‘come in lor s’entre’.
[alleen]: Vgl. Oxf.: ‘op haar alleen’.
[…]: Niet vertaald: ‘pur non resta a i morti.’
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47. Godefroy na dat hy sich sagh van vyandelyck bloed besmet, quam in den stryd,
en keerde sich derwaert daer hy sagh dat de Persiaensche veldheer daer na, de
allerdichtste bende opende en ontsloot, alsoo dat syn troep noyt en vestroyde, gelyck
32
de zuydewind het Africaensche stof. hy gaf sich naer hem toe, en riep de synen en
dreyghdese, en dede stand houden die vloden, en besprongse die anderen joegen.
48. hier hieven de twee allerdapperste armen een gevecht aen hoedanigh Ida nochte
Xanthus oyt sagen: maer ondertusschen volghde een ander scharp gevecht te voet
tusschen Muleasse en Boudewyn. niet min werd het ander ruijtergevecht by den
heuvel heftigh by den anderen wtersten kant: daer de Barbarische vorst des volcks
in persoon vocht, en twee maghtigen by sich hadde.
49. de vooght der troepen ende de andere Robbert deden eene harde proeve ende
vereffenden hunne vroomigheyd, maer de Indiaen word van den anderen w den helm
doorhouwen, 33 en klooft en breeckt alle syne wapens. Tisaferno heeft geenen sekeren
vyand, die sich in t vechten by hem gelycken magh, maer hy loopt daer de schaere
allerdickst schynt, en mengter veele en verscheyde neerlagen onder.
50. aldus vochtmen, en de hoop met de vreese hing in eene twyffelachtige
weeghschael, het veld vol en dicht van speeren besaeyt, van gebroken schilden, en
afgehouwen harnassen, met geschaerde sabels, met doorsneden sadels. deen leyt
doorschoten, de ander ter aerde gestreckt met den lichaem, sommigen achter over,
sommigen met den mond, als die aerde byten, tegens de aerde gekeert.
51. het paerd leyter by synen meester, de macker leyter dood by synen macker: de
vyand leyter by synen vyand, en dickwils de levende op den doode, ende en kryt niet
luyde; maer ghy hoorter ick en weet niet wat voor een heesch en onbescheydelyck
geluyd: een gebriesch van dolligheyd, een gemompel van gramschap, een gesteen
des geenen die quynt, en die den geest geeft.
52. de wapens, die 34 onlangs soo braef in t oogh waeren, maeckten nu een ysselycke
35
en druckige vertooning. het yser heeft synen glans, het goud syne straelen verloren;
geene schoonheyd isser meer over aen de schoone verwe; soo veel cieraed en
pronckery als men op den helmtop en aen de soomen sagh, dat word nu vertreden
dat is van t stof bekrosen, dat meer als het bloed is, soo hebben de veranderde velden
eenerleye gedaente

32
33
34
35

gelyck: Cr: ‘voor’, met invoegteken.
word van den anderen den helm doorhouwen: Hs.: ‘[-des an] <word van den> anderen [-heeft]
<w> [-eenen open] <den> helm doorhouwen’. V. vergat de ‘w’ boven ‘[-heeft] door te halen.
die: Hs.: ‘diemen’. Vgl. Oxf.: ‘De wapens, die onlangs zoo vrolijk in ’t aanzien waren’.
1 ysselycke

: OVr: ‘naere’.
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53. de Arabiers doen en de Etiopiers en de Mooren, die aen het wterste van de slincke
syde geset waeren, gingen sich vouwen en wtbreyden naer buyten, van daer
omringdense de syde der vyanden. ende voortaen schutters en [...] 36 quelden van
verre de Vrancken, wanneer Reynout syn vaendel aenvoerde, en een schrick en
donder geleeck
54. Assimir van Meroe was de dapperste onder de verbrande schaere [van Ethiopie].
37
Reynout ontfing hem, daer de swarte heuvel sich aen het graf voeght, 38 en smeet
hem onder de dooden, na dat de smaeck der verwinninge, en de dorst naer bloed en
van de dood in den wreeden overwinner verweckt was. ende hy dede dingen die
ongeloofelyck, schrickelyck en wonderlyck 39 waeren.
55. hy gaf meer doodwonden als slagen, en het onweer van syne groote slagen viel
reys op reys, gelyck een slang schynt drie tongen te drillen, t welck ons de
geswintheyd van de eene doet gelooven; soo geloofde het beschimpte volck dat syn
geswinde hand 40 met drie swaerden schermde. het oogh door de raddigheyd
begoochelt geloofde tgeen valsch was, en dese yslyckheen deden dese vreemdigheyd
gelooven.
56. de Libyaensche Tyrannen en de swarte koningen viel[en] 41 dood wtgestreckt in
elckanderens bloed. de brave medegesellen, die door het voorbeeld der anderen met
eene nayverige 42 raserye ontsteecken werden, gaven sich op de anderen. het
twyffelachtighe volck viel met eene gruwelycke achteloosheyd ende en bood geen
weerstant. dit is geen gevecht maer alleen een slachting, om dat hier het swaerd vocht,
ginder de gulsigheyd.
57. maer sy boden het aensicht niet lange, ontfangende de wonden in het edel deel,
soo vloden de schaeren, ende de vreese die joeghse, soo dat alle orden hun verliet
en scheyde. maer sy volghdense sonder het spoor te begeven, tot dat syse alle hadden
verstroyt en verspreyt. daer na vergaderde 43 de geswinde overwinner, die min wreed
is tegens hen die meest vlieden.
58. gelyck de wind, tegens wien heuvels en bosschen sich verheffen, syn gebulder
en geblaes en gramschap verdubbelt; maer sachter en soeter ruyscht door de vrye
velden: gelyck de zee tegens de rotsen schuymt en weerspannigh is, en geruster
stroomt in het vlacke water. alsoo hoe Reynout een min harder partye hadde, soo
veel te meer verminderde hy syn gramschap.
36

1

37
38

1

[…]: Niet vertaald: ‘frombatori’.
[van Ethiopie]: Vgl. Oxf.: ‘de verbrande schaare van Ethiopie’.
heuvel sich aen het graf voeght: Cr: ‘hals sich aan de romp’.

39

1 wonderlyck

40

1

41
42
43

: OVr: ‘seldsaem’.

dat syn geswinde hand: Hs.: ‘dat hy [-met] syn geswinde hand’. V. vergat ‘hy’ door te halen.
viel[en]: In de It. tekst staat de persoonsvorm inderdaad in het enkelvoud, maar het onderwerp
is daar Reynout. Vgl. Oxf.: ‘Hij deede de Libijsche tyrannen (…) nederstorten.’
nayverige: Hs. ‘nayveryge’.
1 vergaderde

: OVr: ‘keerde’.
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59. om dat hy onwaerdigh syne edele gramschap vergeefs verquiste tegens eenen
deynsenden hoop, soo keerde hy syn ruyterye en synen loop daer hy Arabier en
Africaen aen syn syde hadde; nu isse naeckt aen dese syde, en diese bystand behoorde
te doen, die leyter toe, of is verre te soecken, hy koomt van over dwars, en het
voetvolck treft heftigh op het volck van wapenen.
60. sy breecken de speeren, en de aenval en de geweldige tesamen horting overwintse
en dringter in, verspreytse en veltse ter aerde: storm en onweer velt 44 soo ras niet
eenen booghsaemen oegst, de vloer is geplaveyt met bloed wapenen en gekloofde
leden: ende de ruyterye loopende sonder last sonder wederhouden en wreed renter
over henen.
61. Reynout quam daer Armida op eenen gouden wagen stond als een kryghsheldin,
en had van elcke syde eene edele lyfwacht van vryheeren diese volghden en van
vryers. 45 bekent door veele teeckens aenschout hyse al verwondert met een grimmigh
en van begeerte bevende oogensdsd. en veranderde een weynigh in syn aensicht. sy
werd ys, daerna vier.
62. de ridder wende den wagen wat af en ging voorby, en maeckt gebaer van een
man die sich met eenen anderen 46 bemoeyt; maer het met eed verbonden vaendel en
laet synen tegenvryer niet onaengevochten voorbygaen, men stroopt het swaerd
tegens hem men velt de speer. sy self heeft de pylen alree op de pees geset. de hand
spande den boogh; en spyt maecktese wreeder; maer liefde versachte het, en hielse
tegen.
63. de liefde stond op tegens de gramschap, ende bewees dat het verborgen vier noch
leefde. driemael spandese den boogh om hem te schieten, driemael booghse den
boogh en hiel hem tegen. int ende overwon de spyt en spande den boogh en liet de
veeren van haeren schicht vliegen. de schicht vloogh maer een haestige wensch
volghde den schicht, soo [dat] de schoot miste. 47
64. het smarte haer wel dat de scharpe pyl te rugge keerde en het harte [...] 48 soo veel
vermoght de minne op haer, hoewelse versmolt, wat souse nu vermogen indiense
overwinster waer? maer van sulcke gedachten heeftse daer na berou, ende de toorne
groeyde in haeren tweedraghtigen boesem: aldus vreesdese nu, en nu wenschtese dat
de scheut te dege moght treffen, en volghde dien met hare oogen.
65. maer de pyl had niet vergeefs gemickt, om dat hy trof op des ridders harde rusting,
ja al te hard tegens eenen vrouwelycken pyl, die in stede van quetsen daer op stomp
word, ende hy keerdese de syde toe: sy geloovende datse versmaed werd brande van
44
45
46
47
48

velt: Hs.: ‘veld’.
vryers.: Hs. heeft hier een komma.
1 eenen anderen

: OVr: ‘wat anders’.
soo [dat] de schoot miste: Hs.: ‘soo [-datse vergeefs] de schoot miste’. V. vergat ‘dat’ in te
voegen.
[…]: Niet vertaald: ‘le tornasse’.
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gramschap en het smarte haer. liet haere pese verscheydemael glippen ende en quetste
niet, en terwylse schoot, quetste haer de liefde.
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66. is dese dan, sprackse by sich selve, scheutvry, ende en past hy op geen vyands
kracht? mogelyck heeft hy syne leden overtrocken met desen jaspis, daer syn siel
soo hard af is? ooghstrael nochte hand hebben vermogen op hem. van sulck eenen
temper is de hardigheyd die hem scheutvry maeckt: en ongewapent ben ick
verwonnen, en gewapent verwonnen, vyand en vryster gelyckelyck veracht.
67. nu wat baetme nieuwe kunst en nieuwe gedaente, in de welcke ick my noch magh
veranderen. ick ellendige die geene hope en behoeve in myne ridderen te stellen,
dien my dunckt dat ick sie: maer na dat ick sie aen de maght van desen, alle krachten
en alle wapenen syn bros. ende ick sie ’r wel anderen van syne kampers doode leggen,
49
anderen gevelt en overwonnen.
68. alleen en isse niet genoegh tot haere bescherminge, en alree schyntse een gevange
en slaevinne te wesen: nochte sy versekert sich niet (en sy heeft de speer by den
boogh) door ’tgeweer van Diaen of van Minerve. gelyck eene swaen vreesachtigh
is boven wie een dartele 50 arend staet met syne wreede klaeuwen: sy kruypt naer de
aerde toe en haere wiecken krimpen: soo bevreest was deese oock van gebaer.
69. maer de vorst Altamor, die dus lange pooghde de schaere der Persiaenen te doen
stand houden. die alrees sich begon te spreyen, en te ontvlieden: maer hy alleen
weerhielse, doch niet sonder moeyte: nu soodaenigh hem 51 siende, diense 52 van
minne aenbad, wendese 53 sich met der haest derwaert, ja met der vlught: en sy verlaet
haere 54 eere en haeren 55 troep: op dat dees behouden bleef, al soude de weereld
vergaen.
70. en hy gaf sich met eenen sprong naer den qualyck verdedighden wagen ende
maeckte ruymbaen met den swaerde: maer op dien oogenblick werd haere 56 bende
van Godefroy en Reynout verslagen en verjaeght. de ellendige die het siet en sich
eer als een vryster 57 draeght als een hopman. 58 Armida liep 59 naer het veylige, en
bragt haere verwonnen ontydige hulpe toe
71. om dat het heyr van de heydenen aen dese syde, reddeloos verspreyt ende verstroyt
is. maer in het tegendeel, de onse het veld ruymende voor de ongeloovigen, alree

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

van syne kampers doode leggen: Hs.: ‘van syne doode kampers [-leggen] doode leggen’.V.
vergat het eerste ‘doode’ door te halen. Vgl. Oxf.: ‘en ik zie ’er wel anderen van zijne kampers
dood liggen’.
dartele: Cr: ‘straffe’.
hem: Cr: ‘haar’.
diense: Cr: ‘hij’.
wendese: Cr: ‘hij’.
haere: Cr: ‘zyn’.
haeren: Cr: ‘zyn’.
haere: Cr: ‘zyne’.
vryster: Cr: ‘vryer’.
hopman.: Hs. heeft hier geen leesteken.
Armida liep: Cr: ‘hij geleyde haar’.
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den rugge gekeert hebben. 60 een van de Robberten, naulycks ontvlooden, 61 is de
borst en taensicht van den vyand gequetst: de ander is van Adrasto gevangen, in
sulcker voegen was de neerlaege effen gedeelt.
72. Godefroy nam doen den bequaemen tyd waer. hy herstelt syne benden, en keert
sonder vertreck in den stryd, en soo koomt de een den anderen hoorn bestoken die
noch heel is. elck koomt geverwt van vyandelycken bloede, elck verciert met
triomfanten roof. de zege en de eer koomt van allen kanten. Mars en Fortuyn staen
twyffelachtigh in het midden.

60
61

hebben.: Hs. heeft hier een komma.
een van de Robberten, naulycks ontvlooden: Hs.: ‘een van de Robberten die naulycks
ontvlooden [-is]’. V. vergat ‘die’ door te halen.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

107rº
73. nu terwyl op die wyse de felle stryd duurde tusschen het geloovigh heyr en den
heyden, 62 klom de wreede Soudaen op den top eens toorens naer een venster, en sagh
wt hoewel van verre. hy sagh als in een schouburgh of worstelperck het harde treurspel
van den menschelycken staet: de verscheyde aenvallen, en den ysselycken schrick
des doods, en het groote steeckspel van t geval en het lot.
74. hy stond een luttel verbaest en stom met het eerste gesicht, en daer na ontstack
hy; en wenschte dat hy oock moght handdadigh wesen aen den hoogen aenslagh in
het gevaerlycke veld. ende syne begeerte en vertoefde niet; maer wapende sich
haestigh met den helm, en alle tgeweer dat hy hadde. op op, riep hy, sammel niet
langer. wy moeten heden sterven of overwinnen.
75. o mogelyck sal het de goddelycke voorsienigheyd wesen, die hem dien raesenden
moed in blaest: om dat op desen dagh het overschot der Palestynsche heerschappye
gants sal gebluscht wesen: of mogelyck sal t syn, dat hy nu veegh 63 sich gevoelt
geprickelt om de dood te ontmoeten: ongestuymigh en geswint ontsluyt hy de poorte,
en beoorlooghtse onvermoed.
76. ende hy en wacht niet, tot dat de wreede onverwonnen syne gesellen onthaelen.
hy treed alleen wt: en alleen vertrout hy sich onder duysend vereenighde vyanden,
en vermengt sich alleen onvertsaeght onder duysenden. maer de anderen door synen
yver verruckt volgen daer na. die bloode en omsichtigh was, vreest nu niemand: ’t
is meer een werck van dolligheyd als van hope.
77. dees die eerst den schendigen turck vernam, veroorsaeckte 64 onversiens ysselycke
slaegen: en hy is soo snel om hen te verdelgen, datmen hem geen menschen sagh
doodslaen, maer dooden. de schrick ging van den eersten tot den sesten van mond
tot mond: de bedroefden liepen om raed: soodanigh, dat het geloovigh volck van
Syrien alree soo verbaest werd als of het vlood.
78. maer met minder schrick en beroerte werd orden en plaets gehouden van den
Guascon; hoewel hy allernaest in t gevaer onversiens getroffen en aengegrepen werd.
geen tand geen lidt van wouddieren of gevederden syn soo bloedigh onder schaeps
koyen of vogels, als het swaerd des Soudaens onder dit volck.
79. hy scheen gulsigh en verhongert als of hy leden vrat en bloed soogh: Aladin met
hem, met hem de volgende troep troffen en verslonden syne beleggers. Maer de
goede Raimond lieper toe, daer Soliman syne benden verdede, ende hy en vlood nu
niet al was het dat hy de felle vuyst herkende, waer van hy doodlycke benautheyd
hadde geleden.

62
63
64

tusschen het geloovigh heyr en den heyden: Hs.: ‘tusschen den ild het geloovigh heyr en den
heyden’.
veegh: Hs.: ‘veegh weegh’. Vgl. Oxf.: ‘dat hij nu veegh sich geprikkelt gevoelt’.
veroorsaeckte: Cr: ‘vielen’.
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80. van nieus bood hy hem ’t hoofd, en hieuw er op, en sloegh hem weder daer hy
eerst getroffen was. ende de schuld alleen is by den hoogen 65 ouderdom, wiens lang
leven de harde slagen swaer vallen. 66 in desen oogenblick werdter noch gevochten
en verdadigt met honderd schilden met honderd swaerden. maer de Soudaen lieper
naer toe, het sy hy geloofde dat hy al heel dood of een lichte roof was.
81. hy trapte over de anderen en hackte en sneed, in een kleyne plaets een wonderlycke
proeve doende. daer na, terwyl hem de dolligheyd aenvoerde, socht hy elders stoffe
tot een nieuwe gelegentheyd: 67 gelyck een mensch van vasten geprickelt van een
arme tafel naer een rycke maeltyd loopt: aldus loopt hy naer een heftiger gevecht,
waer het syn bloedgierigen rasenden honger lust.
82. hy klom over de omgeworpen muuren, en gaf sich snel naer den grooten slagh
toe, maer dolligheyd en vreese bleven in syne medegesellen, die alree hier van
ingenomen waeren; en de eene troep socht dese overwinning te bevorderen, de ander
bleef soo staen maer de weerstand is nimmermeer sonder teecken van vlughten.
83. de Gascon vertreckende weeck: maer het Syrische volck is noch niet verstroyt:
sy waeren by de herberge daer de goede Tankredi lagh, en hoorden hem kermen: 68
hy hief syn krancke lenden van den bedde: hy quam op den top, en draeyde syne
oogen om: hy sagh den graef leggen, andre vertrecken, andren al heel vlughtigh en
verstroyt.
84. de deughd diet noyt aen dapperheyd ontbrack, en quynt niet om dat het brosse
lichaem quynt: maer maeckt in sich vry 69 de gequetste leden, in stede van bloed en
geest. syn slincke hand wapende hy met synen swaeren schild: en den flaeuwen arm
viel tgewight niet swaer. met de andere hand greep hy den blooten degen, soo veel
vermagh een starck man, en hy toeft niet langer.
85. maer hy treed voort en roept: waer vlietghe en laet uwen heer ten roof van eenen
anderen? sullen dan de barbarische sloten en de Meschite syn wapens als een trofeum
ontvouwen? nu in Gascogne 70 wederkeerende seght den soon dat de vader gestorven
is, daer ghy van daen gevloden syt. soo sprack hy tegens hen, en de bloote en
ongeslote borst is moedigh en een beschut tegens duysend gewapenden.
86. en met synen swaeren beuckelaer die sevenwerf met taey stiers leder overtogen
is, en die daer na de ruggen bedeckt met een wtgelesen temper van stael, houd hy
den goed[en] Raimond scheut en steeckvry tegens swaerden pylen en allerley geweer,
en hy doet de vyand met syn yser rondom verscheyen, alsoo dat hy veyligh en als in
schaduwe leyt.
65
66
67
68
69
70

hoogen: OVr: ‘overtolligen’.
vallen.: Hs. heeft hier geen leesteken.
gelegentheyd: Cr: ‘slachtinge’.
en hoorden hem kermen: Cr: ‘en men hoorde het geschreeu van binnen’.
maeckt in sich vry: Cr: ‘versterkt’.
Gascogne: Hs.: ‘Gascongne’.
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87. de oude man geborgen onder den getrouwen schild een luttel bekomende verrees
weder, en voelde syn harte met een dubbelen brand van oneere ontsteecken, en het
aensicht van schaemte: en keerde syne blaeckende oogen aen alle syden, om dien
gestrengen te sien die hem geborgen hadde: maer hem niet vernemende knarstande
hy; ende reede een wreede wraecke toe tegens synen vervolger.
88. de Aquitaenen keerden wederom, en alle gelyckelyck volghdense den
veldoversten, 71 toeleggende om sich te wreecken. de troep die te vooren soo veel
bestaen dorst, vreesde nu; de stoutigheyd ging over de plaetse daer eerst de vrese
was. hy weeck die toegetreden was. nu dringt hy aen die eerst weeck. aldus veranderen
de dingen in eenen oogenblick. nu nam Reymond syn wraeck wel en vergold door
syne hand eene schande met duysend dooden
89. terwyle Raimond de spytige schande pooghde te verdryven van duysend edele
koppen, soo sagh hy den onwettigen besitter van het edele ryck, die onder de voorsten
vocht, en genaeckte hem, en trof syn voorhoofd, en met het selve teecken raeckte hy
reys op reys en verloghde niet in het treffen, waerom de koning viel, en met een
ysselyck nocken al stervende beet het gras van t land dat hy beheerste.
90. nadat de eene overste verre is en de andere dood, in voegen dat om stand te
houden, de genegentheyd verscheyden is. 72 sommige als rasende beesten liepen
wanhopigh in het rappier met de borst, andere beraden sich om al bevende te vlieden,
en vluchten derwaert sy eerst den stryd begonnen, maer de verwinner raeckt vermengt
onder de vlughtelingen, en maeckt een ende van de heerlycke verovering.
91. de rots is ingenomen, en die naer boven langs de hooge ladders vlught is dood
of op den eersten drempel: en Raimond klimt op het oppersten des selfs, en heft met
de rechte hand den grooten standaerd op, en de twee groote heyren ontvouwen het
triomfeerende vaendel der zege daer tegens in den wind. maer de wreede Soudaen
die verre van de hand is en naer den stryd 73 keert en siet het niet.
92. hy keert weder in het warme en roode veld, dat uur op uur meer van bloed vloeyde:
soo dat het ryck des doods voortaen droomde, 74 dat het daer syne triomfen ontvouwde
en vertoonde. hy sagh eenen klepper, die met den hangenden toom sonder ruyter liep
buyten den hoop: syn hand sloegh hy aen den toom, en opspringende parste den
ledigen rugge, en noopte hem dat hy t op rennen sette.

71
72
73
74

veldoversten,: Hs. heeft hier geen leesteken.
is.: Hs. heeft hier geen leesteken.
naer den stryd: Hs.: ‘en [-van] den <naer den> stryd’. V. vergat het eerste ‘den’ door te halen.
droomde: Cr: ‘geleek’.
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93. de[e]s dede een grooten maer een korte bystand den vermoeyden en bevreesden
Sarazynen, maer ghy soud geseyt hebben dat het eenen korten blixem was, die
onverwacht verscheen en verdween; maer hy liet in syn rennens oogenblick eeuwige
voetstappen in de gebroke klippen: hy doode ’er honderd en meer; doch ten sal niet
gebeuren dat de tyd de gedachtenis van twee sonnen 75 sal verdonckeren. 76
94. Gildippe en Eduard uwe harde en bittere ongelucken en eerlycke en waerdige
daeden (indien myne Toskaensche sloten 77 soo veel geoorlooft is) sal [ick] 78 wyen
onder de wtheemsche vernuften; alsoo dat elcke eeuwe u teecken en met den vinger
wyse als welgeborene pronckbeelden van deughd en liefde; en eenigh slaef van de
minne met syne traenen uwe dood en myne rymen eere.
95. de grootmoedige vrouwe keert haeren klepper derwaert, daer dees wreedaert het
volck versloegh, ende hy 79 onthaeldese met twee groote en volkome slagen en trofse
in de syde en ten deel op den schild: de wreedaerd riep, om dat hy wt de klederen
besloot wie dese was: sie daer is de hoer en haer boel: het waer beter voor u geweest
hadghe naeld en spil tot uwe bescherming gebesight in ste van swaerd en vryer.
96. hier sweegh hy, en voller van raserye als oyt sloegh hy vermeteler en wreed toe:
soo dat hy alle geweer brekende dorst binnen in den boesem booren, die alleen het
minne slagen waerdigh was. sy haestigh den toom verlaetende, gelaet sich als een
man die quynt en sterft, en of het de ellendige Eduard siet soo en toeft hy niet als
een ongeluckigh beschermer.
97. wat behoort hy in dat groote ongeval te doen? gramschap en medoogen bestormen
hem op een tyd van verscheyde kanten: dese om syn schat te stutten die sneuvelt,
die om wraeck te nemen van hem diese geslagen heeft. de onpartydige 80 liefde
vermaent hem dat hy noch gramschap nochte medoogen versuyme. met de slincke
hand loop[t] hy omse tondersteunen, de andre maeckt hy een dientmaeght van syn
verbolgentheyd.
98. maer wille en vermogen die gedeelt syn, konnen niet bestaen tegens dien starcken
heyden, soo dat hy haer niet kan handhaven, nochte den doodslager syner soete siele
syn geselschap in der dood: aldus gebeurt het dat de soudaen afhouwt den arm die
syn getrouwe speelnoot onderstut: waerom hyse laet vallen, en druckt haere leden
met syn eygen.

75
76
77
78
79
80

sonnen: Cr: ‘alleen’.
verdonckeren: OVr: ‘inrollen’.
sloten: Cr: ‘ínt’.
[ick]: Vgl. Oxf.: ‘zal ik’.
hy: Cr: ‘zij’.
onpartydige: OVr: ‘aen weersyden hellende’.
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99. gelyck een olm waeraen de begeerige wyngaerdrancke verknocht en gehuwt is,
indien een lemmer dien kerft, of een stormwind dien klooft, 81 soo sleept hy voort
den wyngaerd syn gesellin ter aerde. ende self het groen daer hy mede bekleed is
ontbladert en druckt syn aengenaeme druyven: [hy] 82 schynter om te treuren, ende
meer als syn eygen dood doet hem beswycken diegene die aen syne syde sterft.
100. alsoo valt hy, en is alleen over haer bedroeft, die van den hemel syne eeuwige
gesellinne gemaeckt is. woorden willense spreecken maer sy konnen niet, in ste van
woorden losense suchjes. d’een siet den anderen aen, terwyl het noch geoorlooft is:
en in eenen oogenblick verstack sich de dagh voor alle beyde, ende de godvruchtige
sielen paeren te gader.
101. doen ontvouwde de faem haere vleugels ter vlught, de tonge ten gekarm, ende
versekerde elck vant harde geval. ende Reynout hoorde het gekarm alleen niet, maer
hy verstond het noch veele sekerer door eenen bode. gramschap, plicht,
goedertierenheyd en trou brengen te weegh dat hy sich set tot een diere wraecke.
maer de wegh leyt hem dwars en hy bevecht voor de oogen des Soudaens den grooten
Adrasto.
102. de forsse koning bekent aen syn teeckens riep: endelyck syt ghy dees dien ick
soeck en begeere, daer en is geen schild dien ick niet en sie nocht en mercke, en ick
roep u huyden vergeefs onder alle naemen, nu sal ick aen mynen god de bedelofte
der wraecke met uw hoofd betaelen; laet ons nu hier voortaen een proefstuck van
gramschap en dapperheyd betoonen: ghy als een vyand van Armida, ick haer
voorvechter.
103. aldus ontseyt hy hem, en treft hem eerst met vreesselycke slagen op de
hoofdslaepen daerna op den hals: de geluckige helm die ’r tegens magh word niet
gekloven; maer hy schud hem in den sadel met meer als eenen swaey; Reynout treft
syne syde alsoo, dat de kunst van Apollo valsch is. de swaerlyvige man, de
onverwonnen koning, 83 sneuvelt ende de eere word eenen eenigen slagh
toegeschreven.
104. de verbaestheyd met schrick en vreese gemengt doet hart en bloed der
omstanderen bevriesen: en Soliman die den seldsaemen slagh siet word ontstelt in
syn gemoed en doods in syn aengesicht, en klaerlyck syne dood voor oogen siende,
beraed sich niet en weet niet wat hy doen sal: het is hem wat ongewoons: maer wat
en regeert de eeuwige wet der saecken daer boven niet?
105. doen nu de krancke en raesende in synen korten droom de ontstelde teeckens
sagh, docht hem dat hy syne leden sich seer begeerigh ter vlught begaven, en dat hy
sich te vergeefs quelde: dat hand en voet vermoeyt tot syn werck met meerder krachten
niet overeen stemden: hy wilde doen syn tonge roeren en spreecken, maer stem en
woorden bleven achter.
81
82
83

1

klooft: Cr: ‘uytrukt’.
[hy]: Vgl. Oxf.: ‘het schijnt, dat hij ’er om treurt’.
de swaerlyvige man, de onverwonnen koning,: Hs. heeft hier geen leestekens.
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106. alsoo soude de Soudaen sich selven doen willen begeven om te beschermen
ende verpynt sich, maer hy bevind de gewoone gramschap niet in sich, nochte hy
kent niet het verminderen van syn kracht: soo seer als het bestaen in hem ontvonckte,
soo seer bluschte hem een heymelycke schrick. verscheyde gedachten dwarrelden
in syn harte: hy [denckt] 84 nochte om vlughten nochte om wycken.
107. de verwinner quam tot den radeloosen, ende in het aenkomen (o hoe verscheen
hy hem) vermeerde alle sterflycke gelyckenis in geswintheyd en toorn en grootsheyd.
dees wederstreefde een weynigh; doch terwyl hy storf vergat hy syne grootmoedige
gewoonte niet. de slagen vlughte hy niet ende en loosde geen suchten; ende en
maeckte geene mynen als die trots en hooghartigh waeren.
108. na dat de Soudaen, die menighmael in langduurigen oorloogh als een nieuw
Anteus viel en altyd feller verrees, 85 endelyck om eeuwigh te blyven leggen de aerde
trapte, liep t geroep en de fortuyn, die wuft en veranderlyck ommedwaelt, rondom:
daer na dorst hy de verwinning niet weer de kracht toeschryven. maer hy sy hiel
stand, en onder de oversten self vereenighde sich met den Vrancken, en streed met
hun.
109. de koningklycke schaere vlood doen niet als anderen derwaert daer de maght
van t Oosten vergadert is: sy werd alre[e] onsterffelyck genoemt, nu quamse te sneven
ter schande van desen hoovaerdigen tittel. Emireen belette hem te vlughten die de
baniere droegh, en sprack al verbittert: syt ghy die niet, die onder duysend wtgekoren
syt om de trotse standaerden myns heeren te draegen?
110. Rimedon heeft u dit vaendel niet gegeven op datgher mede deysen soud, siet
ghy suffert dan uw hopman verlegen, en laet hem alleen onder de vyanden? wat
begeertge? u te redden? keer nu met mij; die door dese straet naer de dood gaet. 86
laet hy hier vechten die lust tot vechten heeft: de wegh der eere is de wegh des heyls.
111. dees die van schaemte ontstack keerde weder in den stryd: daer na gebruyckte
hy deftiger redenen tegens anderen: doen dreyghde en sloegh hy, waerom sy weer
tegens het swaerd aengingen die voor het swaerd beefden. aldus versterckte hy het
meeste deel van den vermoeyden hooren, en heeft noch hope, en Tisaferno moedightse
meer als anderen, datse sich noch niet en setten om te vlieden.
112. Tisaferno rechte wat wonders wt op desen dagh. de Normandiers werden door
hem verslagen, hy leeft vreemt en godloos met de duytschen: hy brengt Gernier
Rogier en Geeraerd om het leven; na dat hy in den oegst der eeuwige eere syn kort
leven met daeden reckte; socht hy, als die sich luttel bekommerde met langer te leven,
het grootste gevaer in den stryd.
84
85
86

[denckt]: Vgl. Oxf.: ‘hij denkt noch om vluchten, noch om wijken.’
en altyd feller verrees,: Hs.:‘en <en altyd feller> verrees, [-altyd feller],’. V. vergat zowel
het eerste ‘en’ als de laatste komma door te halen.
gaet.: Hs. heeft hier een vraagteken. Vgl. Oxf.: ‘die door de genomen weg naar de dood
gaat.’
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113. hy vernam Reynout, en hoewel syn blaeuwe verwe nu rood geworden is, en de
adelaer syne klaeuwen en beck bebloed heeft, en hy de teeckens kent. daer, seyt hy,
is het grootste gevaer: hier bid ick dat de hemel myn voornemen helpe: en dat ick
Armida het gewenschte voorbeeld sie: o Macon, soo ick verwinne, ick offer de
wapens den tempel.
114. aldus bad hy, ende de gebeden waeren vergeefs, om dat syn doove Macon geene
en hoorde: gelyck een leeu sich geesselt en slaet om de natuurlycke wreedheyd op
te wecken: alsoo weckt hy syn spyt en maeckt syn vlamme levendigh, en wetse aen
den wetsteen der minne, 87 vereenight al syne krachten, en begeeft sich onder tharnas
in den kamp en noopt synen klepper.
115. hy noopte den synen tegens hem, die aende manier van vechten den Latynschen
ridder kende. hy maeckte doen ruym baen in t midden, en alle die ’er ontrent waeren
setten sich om dat wreede schouspel te sien. soo heftigh en soo verscheyden was het
gevecht tusschen den Italiaenschen held en den Sarazyn, dat de ander als door een
wonder syn gramschap vergat en syn eyge hartstoghten en syn eyge gevallen.
116. maer de een sloegh alleen, 88 sloegh en quetste den anderen, die meer krachts
en harder wapens heeft. Tissaferno met open helm en sonder schild bevochtighde
het veld met bloed. de schoone toveres sagh haeren kampers wapens gebroken en
de leden verswackt, en alle de overige soo vervaert, datse met eenen brossen en
swacken band gebonden waeren.
117. nu was sy onder soo veele kryghslieden alleen gewapent en geharnast gebleven
in haeren wagen. vreese van slavernye haet het leven, wanhoopt van zege en wraecke.
midden tusschen schimp en dolligheyd daeltse af en styght haestigh op een van haere
paerden. sy gaet en sy vlied, en met haer gaen gramschap en minne als twee
windhonden aen haere syde.
118. aldus vlood Kleopatra in vorige tyden alleen wt den wreden stryd, 89 laetende
in het zeegevaer tegens den geluckigen August 90 haeren getrouwen vryer, die door
minne onrechtvaerdigh geworden terstond het eensaeme seyl volgde: en of de vlught
van dese wel heymelyck toegaet, nochtans volght haer Tisaferno, maer de ander belet
het.
119. na dat de troost des heydens scheyde, scheen de dagh en de son weder te samen
[te] verrysen, 91 en hy keert sich al wanhopende tot hem die se met onrecht wederhiel
en quetste hem in t voorhoofd. de moker van Brontes die den stompen blixem smeed

87
88
89
90
91

minne,: Hs. heeft hier geen leesteken.
alleen,: Hs. heeft hier geen leesteken.
stryd,: Hs. heeft hier geen leesteken.
August: Hs. heeft hier een dubbele punt.
weder te samen [te] verrysen: Misschien schreef V. het boven de regel toegevoegde ‘samen’
op de verkeerde plaats en bedoelde hij: ‘weder samen te verrysen’.
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valt veel lichter neder. en hy treft hem met sulck eenen swaeren slagh, soo dat de
slagh van thoofd tot in de borst ging. 92

92

soo dat de slagh van thoofd tot in de borst ging.: Cr: ‘dat hij het getroffen hooft tot op de
borst toe boog.’
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120. Reynaldo set sich en verheft en sweyt het yser en de dicke pantser gebroken
wesende, opent hem de lenden, en dompelt het scharpe punt midden in het harte,
daer het leven woont; en het dringt soo diep door dat de heyden met eene dubbele
wonde besprengt word hier in den boesem en daer in den rugge, en baent de vlughtige
siel in t scheyden meer als eenen wegh.
121. doen hiel Reynout stand, om te sien waer de hulp en de aenval sich heen soude
keeren, en hy siet geen vaste orden onder de heydenen maer alle hunne standaerden
gevallen. hier maeckt hy een ende van de dood ende in hem schynt alle dese heete
oorlooghs spyt te rusten. hy werd sachtmoedigh, en hem koomt in den sin de
jongkvrou die eensaem en droevigh vlught.
122. hy sagh de vlught wel aen, nu versochtse barmhartigheyd van hem daerse beleeft
voor besorght was: en hem schoot in den sin datse haere trouwe aen den ridder
verbonden hadde, doen hy van haer scheyde. hy begaf sich derwaert daerse vlood,
daer hy de voet van den lackey het spoor sagh maecken. ondertusschen quamse in
een beschaduwde beslote plaetse 93 die sich toonde vaerdigh tot eene eensaeme dood.
123. het behaeghde hem 94 seer dat het geval haere dwaelende voetstappen in dit
beschaduwt dal hadde geleyt. hier daeldese af van den klepper, en hier leydese haeren
boogh en alle de wapens af. rampsalige en schandelycke wapens, sprackse, die wt
den dorren 95 stryd geweken 96 syt, hier legh ick u af, en weest hier begraven, na datge
myn ongelyck qualyck gewroken hebt.
124. ah! maer sal t niet gebeuren dat sich onder soo veele wapenen ten minsten een
in syn bloed baed? indien alle andere borsten u diamant schynen, sultghe darren den
vrouwelycken boesem quetsen? in desen mynen boesem die naeckt voor uwe gebeden
staet syn [...] 97 dese myne minne is wel teer tegens wonden, die noyt schicht vergeefs
geschoten heeft.
125. betoon u in my (omdat ick u de voorige deughd 98 vergeef) starck en scharp.
erbarm u 99 over Armida, in wat fortuyn steeck ick nu, indien ick alleen heyl van u
kan hoopen? na dat geen ander hulpmiddel goed voor my is, als alleen de wonden
van de gewonde. laet de schichtwonden minnewonden wesen, en de dood sy artzenye
voor tharte.

93
94
95
96
97
98
99

in een beschaduwde beslote plaetse: Hs.: ‘in een besloten en beschaduw[-t]de [-slot] <beslote
plaetse>’. V. vergat ‘besloten en’ door te halen. Vgl. Oxf.: ‘in een donkere besloote plaatse’.
hem: Cr: ‘haar’.
wt den dorren: Cr: ‘droog uyt den’.
geweken: Cr: ‘gekomen’.
[...]: Niet vertaald: ‘e le vittorie’.
deughd: Cr: ‘blooheyd’.
erbarm u over: Cr: ‘ellendige’.
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126. geluckigh ben ick, indien ick stervende dese peste niet mede voere om de hel
te besmetten. de minne blyve hier. de spyt ga alleen met my, en sy de eeuwige
speelnoot van mynen geest: of sy keer met hem weder wt het blinde ryck naer hem
toe, die my soo godloos beschimpt heeft, en vertoon sich soo voor hem, dat hy
geduurende de wreede nachten onrustigh en ysselyck ruste.
127. hier sweeghse ende haere gedachten hielen stand. sy koos 100 d’allerstarckste en
scharpste pylen wt, wanneer de ridder quam en haer aenschoude, die soo na op het
wterste van haer leven was: alree fors en wreed van gebaer, alree gedoodverwt in t
aenschyn. hy quam van achteren en greep haeren arm, die alree het wrede punt op
haeren boesem sette.
128. Armida keerde sich om, en sagh hem onvoorsiens, die niet voelde doen hy eerst
aenquam. sy gaf eenen kreet op en draeyde de oogen van t beminde aensicht af, sy
werd verstoort. sy viel, als een bloem die midden afgemaeyt is, haeren taeyen hals
laetende hangen, hiel hyse vast. hy maeckte van synen arm eenen pylaer van de
schoone lenden, ende ontknoopte middelertyd haeren keurs.
129. ende hy baede het schoone aenschyn en de schoone borsten der ellendige met
een traentjen. gelyck een misverwde roose schooner word door eenen silveren
uchtendregen; aldus beurdese na datse bequam, het geneyghde aenschyn op, dat nu
niet van haere traenen nat was. driemael sloeghse de oogen op en driemael draeydese
die van haer aengenaem ooghwit, en sy wilde hem niet eens aensien.
130. en sy schoof en stiet met eene flaeuwe hand van sich den arm diese onderstutte:
sy beproefde het meer reysen, en s’en had geene moeyelyckheyd diese nauwer beneep
en prangde: ten leste versamelt in desen lieven strick, die haer mogelyck aengenaem
was en sy veyn[s]de het: spreeckende begonse tranen te storten, sonder ymmermeer
haere oogen op syn aensicht te slaen.
131. o ghy die altyd in t komen en scheyden even wreed syt, wie heeft u hier gevoert?
het is groot wonder dat ghy den dood behindert, en 101 dat de doodslager oorsaeck
van leven is. soeckt ghy my te behouden? tot wat schande en straffe word Armida
bewaert? ick ken de onbekende treken van den wreedaert; maer die vermagh niets,
die niet 102 vermagh te sterven.
132. seker uw eer is schande, ten sy ghy een vrou dieghe nu gerooft en eerst verraden
hebt, ongeketent 103 voert in uwen ydelen triomf. dese is tgroo[t]ste van uwe eertittels
en stofferyen. een tyd isser geweest dat ick u tot myn rust en leven koos. nu sal het

100
101
102
103

koos: Hs.: ‘koost’. Vgl. Oxf.: ‘koos zij’.
en: Hs.: ‘en en’.
niet: Hs.: ‘niets’.
ongeketent: ‘on’ is doorgehaald met twee schuine streepjes, waarschijnlijk door C. Vgl. Oxf.:
‘geketent’.

Joost van den Vondel, Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost

my soet syn door de dood de traenen te ontwycken. maer ick en soeckse niet van u,
om dat het geen saeck is die, uwe gave wesende, 104 my [niet] 105 haetelyck soude syn.

104
105

die, uwe gave wesende,: Hs. heeft hier geen leestekens.
[niet]: Vgl. Oxf.: ‘om dat het geen zaak en is, die een gift van u zijnde, niet hatelijk zoude
zijn.’
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133. my selven hard vallende, hoop ick me eenighsins te onttrecken van uwe
wreedheyd, en indien de ongeketende 106 vergif en geweer en rotsen en stroppen
ontbreecken: ick weet veylige wegen, soo dat ghy my het sterven en den hemel den
lof niet sult konnen beletten. hou op van uw boerten, ah hy schynt het te veynsen:
oh hoe vleyt de krancke hope ons.
134. alsoo kermdese, en met het schoone nat, twelck minne ende gramschap haer
ten oogen wt parste, vermengdese een haestelyck schreyen des genen in wien kuysche
medoogentheyd ontvonckte: ende hy antwoorde met soete maete. Armida bedaer uw
beroerde sinnen: ick bergh u niet tegens schimp maer tegens het ryck, niet als uw
vyand, maer als slaef en voorvechter.
135. sie aen myn oogen den yver van myn trouwe, of ick myn seggen niet bondigh
maecke. ick sweer u te herstellen in den setel daer uwe voorvaderen regeerden, en
oh of het den hemel behaeghde dat een van syne straelen het kleed des heydendoms
van uw verstand schoof; hoe soude ick te wege brengen dat in het oosten niemand
in koningklyck geluck u soude gelycken.
136. aldus sprack ende bad hy, ende bade en verwarmde syne beden nu somtyds met
een traentjen nu met suchten: gelyck de soom van t sneeu daer de son scheen of
laeuwe luchjes bliesen. de gramschap, die in haer soo gewortelt scheen, verging, en
de andere genegentheden schoten alleen over. sie hier is uwe dienstmaeghd; sy geeft
sich over aen uwen wille, sprackse, ende uw wencken sy hare wet
137. de hopman van Egypten siende middelertyd, synen standaerd ter aerde geworpen,
en sagh met eenen door eenen slagh van den onverwonnen godefroy den rustigen
Rimedon ter aerde vallen, en syn ander volck dood en verslagen, nochte hy wil in
het harde ende geen bloodaerd schynen, maer hy gaet soecken ende en soeckt niet
te vergeefs met eenen befaemden arm een doorluchtige dood.
138. hy noopt syn ros tegens den grooten Buljon, om dat hy geenen vyand kan sien
die waerdiger is, ende hy bewyst waer hy door streeft, waer hy koomt, 107 het wterste
teecken van eene wanhopige dapperheyd. maer eer hy hem genaeckt roept hy van
verre, ick koom om door uwe handen te sterven, maer ick sal in mynen wtersten val
beproeven, dat my[n] bederf u raecken en drucken sal.

106
107

ongeketende: ‘on’ is doorgehaald, waarschijnlijk door C.
waer hy door streeft, waer hy koomt,: Hs. heeft hier geen leestekens.
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139. aldus sprack hy, ende op eenen oogenblick vliegense toe om malkanderen te
slaen. des Franschen hopmans schild is gebroken aen synen slincken arm en het punt
ontwapent. de ander word van hem met soo grooten slagh getroffen ontrent de slincke
wange, dat hy inden sadel verdooft sit, en terwyl hy wil oprysen, valt hy doorsteken
in synen buyck.
140. de overste Emireen dood wesende, was er nu kleen voorde[e]l van t verslagen
leger voorhanden. Godefroy volght de overwonnen, en daerna bleef 108 hy staen tot
dat hy Altamor te voet sagh geverwt van bloed: en met een half swaerd, en met eenen
halven helm op thoofd werd hy omringt en getroffen van duysend speeren. hy riep
tegens de synen houd op; ende ghy baroenen ick ben Godefroy geeft u gevangen.
141. de geene, die dus lange syn groots gemoed niet en boogh tot eenigh bewys van
ootmoed, nu hy desen naem hoort, die met soo groot eenen klanck sich van
moorenland tot het Noorden verspreyde, dees antwoorde doen; ick sal doen tgeen[gh]e
109
begeert, om dat ghy het waerdigh syt, en gaf hem syn geweer over: maer uwe
verwinning tegens Altamoor sal goud noch eere gebreck hebben.
142. het goud ende de gesteente van myn ryck sal my myne barmhartige vrou
bestellen. 110 [hem] 111 antwoorde Godefroij: de hemel gafme geen genegentheyd die
sich wickelt in schatten: behoud ghy suyver t geen ghe kryght van de Indiaensche
zee en tgeen Persen vergadert, ick soeck den prys van een anders leven niet. ick
oorlooghe in Asien ende en dryf er geen wissel of koopmanschap.
143. hy swyght, en beveelt hem de sorge van syne wachters en volght het spoor der
vlughtigen. sy vlieden om sich te beschutten, en sy en kunnen er 112 geen beschutsel
voor de dood vinden. 113 het leger vol roofs word terstond verovert, het bloed loopt
als beken van tent in tent, en sy vertreden 114 den roof en schenden 115 de barbarische
cieraden en staetelyckheden.
144. aldus overwon Godefroy, ende hem schoot noch soo veel van t goddelyck 116
licht over, dat het den overwinner geleyde naer de eens verloste stad en de heylige
woonplaets van Christus. 117 nochte den bloedige mantel niet afleggende, komt hy
met de andere voortreffelyckste oversten in den tempel, ende hy hangter syne wapens
op, ende hy aenbid heylighlyck het groote graf, en voldoet syne beloft.
EYNDE.
108
109
110
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112
113
114
115
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117

bleef: Hs.: ‘belef’.
tgeen[gh]e: Of: ‘tgeene [ghy]’. Vgl. Oxf.: ‘’t geen gij begeert’.
bestellen.: Hs. heeft hier een komma.
[hem]: Vgl. Oxf.: ‘Godefroij antwoorde hem’.
sy en kunnen er: Hs.: ‘syn kunner’. Vgl. Oxf.: ‘en konnen daar geenjkkk’.
vinden.: Hs. heeft hier geen leesteken.
en sy vertreden: Cr: ‘bezoedelt’.
schenden: Cr: ‘bederft’.
goddelyck: Cr: ‘dach’. Vg. Oxf.: ‘daglicht’.
Christus.: Hs. heeft hier geen leesteken.
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