
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Ghad

INHO V D T.

Eraerd van Velſen (nadat hy Ġrave Floris de vijfde

Thadde omgebracht op het Huys te Croonenburgh

ghevlucht,ende aldaer ghevanghen fijnde, ſo reyſt

de V Vraeckendede Exgepbaet uyt de Helle,om het volck.

ende den Raedetot ſtraffeover demoordete beweghen.

De Raedt van VVelboreneMannen vergadert , daer

Geraerd van Velſen voorghebracht fijnde,opentlijck be.

kent demoordtbegaen te hebben, de teedenen daer van

verhaelende. Dies hy weder wech ghebrachtwerde. Den

Raede beraedeflacght hoe ſy in Velſens ſaecke ſullen han

delen ,qualijck konnende beſluyten om hem te dooden .

DeGhemeentemec wraeck ontſteecken ,komen voor

denRaede, begheerende desMoorders leven,voor het le:

ven haercs vermoorden Vorſts: daer over den Raedt we

der raedtſlacght,endebewogen eenſdeels doorvreeſe.des

volcks,ende eenſdeels door eyghenbaet, die haeruye Vel

ſensdoode te verwachten ſtond', belløye darmen Velfen

ſal doen ſterven .

De Ghemeence noch niet vernoecht ende mer noch

heeter wraeck ontſteecken , verſchijntweeder voor de :

Raeden ,begheerendedarmen oock alle den Adel, totin

het negende lidt,ſal uytroeyen, dat haer na verſcheydebe

Jenckingen des Raedis, oock toegeſeydtwerde. Dies den :

Adel vlucht.

Velfen wort fijn vonniſſe geleeſen ,ende met dedoodt:

gheſtraft, Het Toneel is. om ende in Leyden..



PERSONAGIE N.

MEER GERAERT VAN VELSEN.

DE GRAEF VAN CLEVE.

DE GHEEST VAN GRAEF FLORIS VAN HOLLANDT

SCHILDKNAEP.

DIDRICK VAN WASSENAER BURG H-GRAEF VAN

RHYNLANDT.

RAEDEN WELBORENE MANNEN:

LANDTSCHRYVER.

VLUCHTENDE EDELMAN MET SYN VROUW .

REY VAN VROOME INGHESETENEN .

REY VAN NAERDERS , KENEMAERS EN WATER

LANDERS.

WRAECK.

EYGHENBAET.

TWIST,

ME GERA

THYSIPHONE Stomme ,

ALECTO

NEJ
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EERSTE BEDRYF.

Eerſte Toneel.

WRAECK, EYGHENB AET, TWIST.

Ter op deraerden tot verderfben ick ver

fchenen

weenen ,

En tandeknarflen isom een voornemen

faeck .

Siet eens wie dat ick ben ? Ick ben de

woede Wraeck

Omçinghelt met de Schaer van vaerdighe ghefanten ,

Meeſt al van mijn gheſlacht en nauwe bloedt-verwanten,

: Die altijde aen de zy van Mars ten oorlogh gaer,

Ghewapeor en gheharc,en die dit yfer ſtaer

Soo per ghecloncken om de nauw -gheprangbde leden .

Waer aen het Mulcibers SicylſcheReuſen ſmeden.

Mijn Cleederen bloedtroot van'troot verftorte bloet

Die wijſen duyd’lijck uyt hoe vele dac verwoer
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Doormijntoedoen en raede ghebracht zijа omhet leven,

En hoeveelmenſchen das nocht'elckendaghe ſneven

Wan mijn groorachtbaerheyt hier op deraerde verſchijnt,

*Kwed' , Hollandt, darghy dac eer langhe wel bevijnt;

Dit wreeck -vyer dat ickdraegh'inmijn verſlinnend'banden ,

Deed' Rargama weleer cot glimmeKoolen branden ,

De Spitontfonckte 'i vuyr,die 't herce innenam ,

Van den Spartanſchen Vorſt, doe hy van Creta quam

(Vermoedend geenich quaede) te Lacedamon binnen,

Van mceninghe fijo Hof, ghelijck hy ' c liet , te vinnen :

Maer PriamsSoon had' hem fijn Coninginn'ontloert:

Waer over deſenVorſt (mer' reden oock) ontroert,

Beſluyt een tochętot Trojasvalniet al de Helden

Van Griecken, denckend':Ochofick cens nedervelde

Dat Troja ,waer op lichdeVorfttrouvv'loos vertrout,

Die mymijo waerſte ſchat, mijn Coningino' onthous!

Soo 'tviel :Want nabelegh van neghen rondetyden ,

Quam Ilion ſijn uyterft' onghevalcelyden .

Deel":Dagge gafick oyt Oreſtes in fijn handt,

Daermedewoedigh by ſelfs na der Hellen fandt !

Ca Sijo.eyghen Moeder,met AEgyftusden Verraeder,

Dar om demoortvanhaerbegaen aen ſynen Vaeder.

lek was's alleene diehem tot bet moorden dreef

Van deel' tyvee. 'Tvvas noch veeldat by Oreftes bleef,

En niet een anderweerfijns levensdraet verkorte,

Ofop de varf'e daedo ſijn heete bloede verftorte,

Gelijck hetveeltijdts beurt, dardien man diehem wreecke

Een ander voort een Daggh' weer diepin'therefteeckt.

De-Maeght van Colchis heeft hier mee van een gheſneden

ÈVleeſch van haer vleeſch en beenvan haer-gebeent',de ledes

Vanhare Soontjens beyd' die fy by,Iafon.wan,

Dienuten gyveedemael hertroude trouyx'loosan

Creonti
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Creontis
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Pandions Dochter was vernoeght doe 'Khaer vervvoec

Haer banden waſſchen liet in hetonſchuldigh bloct

Van hacr.onnoofel Kint , dat daerom mofte ſterven ;

Om datſy nier en coſt gheleghencheyt vervverven

Van haer te wreken na de Inoodeſchennis an

Haer liefſte lief in ſchijn , in wefen haer Tyran

En Beul, die mecghepveldt haer Suſter hadtbenomen

Haer waerſte ſchat, haereer : En op dat niet lou comen

Sijn Schelmery in 'clicht , hadehy haer uytgheſneen

Of uyt de mondogheruckt het waerſt' van alleicên

De Tongh' . Moſt Pálamedes niet aen’t leven lyden ?

Slechs om dat hy voorheen Laërtis. Soonten ftryde

Vooral de Grieckſche Schaer der Vorffen hadd' veryveckt,

En fijne boevery'archliſtigli haer ontdeckt.

Onrechtyaerdighe daedt ! Die niet en ſal vergheten

De redelijcke menſch , des Werelds inghefeten,

Soolangh dieaen fijn affchen ſal onyvanckelſtaen ,

Maer dit is al gheſchiede in tyden langh verleden ,

In plaetſen daermen nu nauvvafen weet. Doch heden

Is onſe mache niet min. Sier hier bequamen tijt

Eneenen rypen ooghſt, het ſchort alleen aen ylijc

En arbeye , datwyonfen Aendagh wel beleden ,

En deef ghewchſche tijdę niec vruchteloosbeſteden ,

Ghydryralheyllooswaert in't Traciſch' Hofbymy.

Enghy (mijn Suſter) ftont te Sparten aen mijn zy,

Ente Coriniben daer ghy quaemt met ſnellewiecken

Van my ontboden. Ghy in 't Leghervan de Griecken

Daer den Conft-rijcken Helde fijnslevens eynde ſagh,

Omdat hy s’ſchalckē Helts loosheyt brocht aen den dagh,
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Methandenal gherccdttot akelijck bederven ,

Tot woeden, moorden weeet, cot branden, blaken ,kerven .

Nu iſt dijn beurt Eygenbaet , meed' een van't belſch -geſpuys

Dien nietdelaegbíte plaetsvoorwaer toekoñc in't huys

Der fielen afgheleeft, daer wy ons in önchouwen .

Nu.condtgby ons door u beſteckwatſondersbrouwen,

Daerdoor onſ luft roc bloet wort t'eenemaelvoldaen .

Gaet heen maecktons de wegh en een ghereede baon ,

Becruypten Ondercruype de innerlijcke leden

Endeghemoeden vande'tontroerdeOverheden ."

2 Gaer, alle die aen't roer van delen lande itaen

Vervult die'metugiff:Sooſal'van ſtonden aco

Deel Schenden'sfieckc fchaer en ick aen 't woeden cijeno

Onrelbaer iſt ghecalder Edelen die lijen ...

Sullenom eenmoort. Grijpt ghy coortfen indebande

En ſteeckrdeHeeren buyfen inde lichre brande.

Gbelijck de Lobv'rengroenvan onfenazem footen ,

Soo fal'contelbacetalder Edilen gaen verlooren

Door onsbestier.Gact,moorder, blaecke enbrando

Jaecht al den Adel wechuytdicverwefenLande.*

Veryefcn'alemacl; hier is gheen plaetsfooheylich ,

Daer een cock voor onſ handomach wefen vryofveylich ;

En houd van twoedenop,voor dat defnellevleet

DeRhiju ceo raodeverwcrijchtvan't vergoren bloet.

Eygen. Heeft mijn vermoghen dyt;Vorttinne,connen blijcken.

In faken van ghewicht:Sooſalihecdoch niet fyijcken

Toronferallerdienltop deer bequametijt.

Vertroududienares. Die vaelghéveredeſpijt

En brocha fod creffelijckenAenflachrioyr teweghie,

Alsickvolbrenghen fal. Hebemoedo,hetfat te deghe

Naer u beghderen zijn . Ick falvan ſtonden den

Deberteplicho-ghewon'nčáondercruypen gaen ,

&
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Dat hem het gantſche rondt des Werelts worr te bang .

Al is ditvonnisrecht naer alle recht rechtvaerdich

Dat hy moet ſterven om lijns Heeren moort: lichtvaerdich

En lichr'lijck evertwel ſoudt comen doch tot niet,

Soo ick mijn crachten niet in c'herte vallen liec

Des Rechters , die ick ſo begooch'len fal fijn ooghen,

Dat immers ofhywoude, hy nier en ſal yermooghen

Anders te wijfen als 'rgheen ick hen inne- ſteeck

Én met hem heymelijck in fijn ghedacht beſpreeck.

Ick fie de ſtraffers al ghercedt,met felle meffen

In d'handen. Wra . Hei dats wel, ſoo moghen wy dan leſſen

Onl’heete dorſt totbloet, dat ons gheworden falo

Eygen. Ick, niet de Spijt, brocht Trojen tor fijn onderval.

In't oordeel.wijſen deed'ick Paris reeck’ning maecken

Nae't loon belooft, en niet gheleghentheyt derfaecken .

Waer door hy Ledas dochter tot ſijn loon bequam ,

Die hyde spariſcher Vorſt mecliſticheyt onenam .

Ick wasdandoorſaeck eerſtdes vales van Troyaswallen .

T'hooch toppigº Pargama, dat jaren ſonder eng

Bykans gheen ongheval op ramp en had bekent.

Wra, Wel, u zy dan de eer. Eggenb.Ick falt nu meebeftekenj.

Dat ſo ſang Hollande is,men weten ſál te ſpreken

Vanmijo beſteck. Ick 'trechtalſoo re buyghen week

Siet hiermijn ſuſter;de ghewenſte proygherect,

Ghevanghen alvoor onſe waterende canden.

" Tla trouweBoden rept nu dijn ſchenſieckehanden ;

Verſproytt vanmalcander, en verſaeyt u daer

In-'cmorrendeghemaeen , dat ghy haelt wipnet.Maer

i

Wra .
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Ghy twiſt, en teelc:voor al gheen evveedracht by haerlieden

Want'ovvaer ſoo licht verkerfi, en 'tſouvy gevris geſchieden,

Dat ghy , ghelijck ick, van u vvenſchen niet ghenoot

Weelt forgheloos Vorſtin , u ſorgh dic is te groot.

EERSTE BEDRYF .

Tweede Toneel.

Graef van Cleve , G.van Velſen , Rey van Naerders,

Kenemaers ende Waterlanders.

• V.C . Wanneerikovervveeghcvervviffelender dinghen

En'tzeldſaem lucx -beloop, in u mijn vriend,ſo dringen

My teghens vvil en danck decranen uyc'rgheſicht.

Hoe ? Nabuyr-heer kend' ick u onlangs niet voor 'tlicht

En pronck van alden Edeldom van deſen Lande?

Nuviel'tlicht datghy raeckten om een daede cot ſchande

la d'aldergrootſte ſmaet die menſchelyden kan.

Maerhoe? Dit vvas gheen daede van een ſtantvaftich man ,

Die hem verbyten kan. Waer vvarentoch u ſinnen

Doe ghy deel' aenlagh eerſt ghedachtet te beginnen!

Waervvas u hoogh verſtande, enu voorſichticheyde

Die elck te roemen plach? Waer vvas u cloeckbeley de

Omubegonnen vverck voorſpoedich uyt te voeren ?

Ick heb detijde gheſien datniet een laght van boeren

V hebben ſouvv verjaeght : maer jaeghd'ſe ſelfs voorheen.

Maer,Laes! als'r noodc-lotteghen is helpt niet gheftreen.

Hoe kan't verkeeren? 'cis gheleần ſoovveynich daghen

Darmen u teghen fach , endatmeeſtal u Maghen

Vſaghen te ghemoer,metarmen uytgheſpreyt

Omu t'ontfanghen paer u dienſten afgheleyt.

Dit vvas de rechte zy, máer ou iſt flincx ghevallen .

Ovyreede Noodt-lot! Vooru vierſchaer helpt gheen kallen

Noch

.
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Noch oock voorbiddeo ! Ghy en zijt met goer ofſchat

Niet te vermurvven . Och! vvat noodc yvas't moghte dar?

Maer ghy en vvilt om goet u voorſtel niet verlenghen,

: 5 Alvịaer her maer een uyr.En oock en ſal ghehenghen

Den raedt ( O Velſer -Heer)dat ghyte lyve blijft.

U baten kan gheen vriendedie uyve furgh verdrijf

Met onghegrondetrooſt. Beſt is hy die in quaeden

Sijo yrienden onderſtand doer metheylfameraeden.

Dit raed'ick dy,mijn vrient : vvile ghy onigaen de doodt

Voordeef' tijt, leght het hoofd ootmoedich inde ſchoot.

G.V.X : " Thoofd leggen inden ſchoot ?So moet my d'Hemel ſchenden

Diemyghenadich zy . Alfbuvv mijn leven enden

Binnen cen uyre cijfs : foo ſtort' ick gheen ghebeen

Nochtans om 'eleven . Dat en lijde mijn moede , O neen !

Alvvacrmy'tgrootſte leer en d'hooghfte pijn gebrouvven.

Maer ſcgbr, mijn Heere, Weet ghy niet van mijnder vrouwen ,

Mijnalderwaerſte ſchar, waerdat fy zy belandt?

Offy baer noch onthoudt in dic beroerde landt?

Ofdati om ſeker zijn haer elders heen begheven

Heeft. Ofdat ſy al is(daerfy na wenſcht) om't leven?

G.v.C. "Kheb giſteren ghehoort dat fy te ſcheepghegaen

Van't huyste Muyden vvas, foo haelt lý had'verſtaen

Dedroeve cyding' (Laes !) van u onſalich pvoeden ,

En'tmonpelen vande vyraeckgierighe ghemoeden.

S'is vvill’lijck buyten ſcheuts, maer ick on vveer niec vvaer

Gv.V. Helaes!G.v.C.Hoeghy vervvacbt geen lydētoch van haer:

Syifler beter aen als ghy , vyilt daerom ſtaecken

U ſuchten diep gheput. Denckrom u eyghen faecken .

'Tisnu gheen tiji tedencken om een s'andersleyt.

Grv.V. Mijn vrouyv’gheen ander is :haer’is mijn ſvyaricheyt.

G ,v.C . Beſt gaen vvy nu te ſaem bedachtſaem overlegghen

Wat tuyver vromen dy Itaetvoor'tGherecbat ce ſegghen .
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Het was een noode daede ,en 'twas een ſtoutbeſtaen .

Aen wien hebt ghy de moore als u Landeſheer ghedaen

Na overdenckt war pijn fal u aenftaen ce lijen ,

Soo ghy gheen vondt bedencke die u hier vanmach vrijen :

Ghy hebtmiſdaen . Govan 7.Welhoe!Een adelijck gemoede

Wreeckt (maet enhoon , of'tſchort daeraē dat hy lijn bloer

(Vuyle cleynhertigheyti) niet voor fijn eer derfwaghen.

Voor my ick ſal dees daede my nimmermeerbeclaghen,

Soo lang'een droppel bloedrs in 'cmaon’lijck lichaem ise

9.v.Co Reden , Nochtans hebt ghy miſdreven dar söghewis .

Gheen Onderſaet machhem teghens ſijn Vorſt verſetten ,

j.v.v. Wel hoe iſt om de Vorſt, leeft die dan ronderWerren

Mach die fijn Onderdaen dan ſtraff'loos (maedtaendoen ?

7.v.C. Ia hy na'tuyterſt recht : Maer hymoer dat verhoên

Om fijn Ghemeent' bec in ghehoorſaemheyt te houden,

Die hem zuns lichtelijck verraderije brouden.

Aliſſec dar den Vorſt almeeby Wetten leeft;

Soo is nochtans gheen Werdie hem ghebondenheeft.

Deer reden die betaemtden Vorſtelijcken monde,

Tekennen dat hy mecd' aen Wetten is ghebonden..

Siet eens: Die na fijn fin deWercen breecke en maeckv,

- Laer licht'lijck achter die ,die ſtraffijns miſdaedts racckt.

En of een wecrigh Vorſt fijn Onderdaen alfchelden ,

• Tbetaemt den Onderlaec daerom niet te verghelden

De ſmaer met ſulck'eć moort.G.V.V.Dewetvã mijn verſtát

Seyt darmen hemrecht ſtelc tegen een dwinghe-lande,

Deer wet heb ick ghevolghe, fy zy dan quäędt ofgoedigh.

1.v.C. Wils wec baere miſdaedc ,mifdaede ſtraffen overvloedigh,

Die ghy by fwermen nu al voor u ooghen fiet.

1.v.7 .. Wat is doch 'tHemelſch ſchick ? 'tnoodt- tot was immers niet

Gheweeft,had Amſtelmetons goedenraedoghenomen

Sija wrevelmoedt deed ons in die benouwen comen ,

Lijde hy



Lijdt hy nu onghevatick en beklaegh'hem niet:

Wanthad hy maerghewilt die ware noyt gheſchiet.

Oorlaeckvanwraeck was't datde dwiog’lant hem benomen

Sijn goed'renhad' en hacv'. Wyhadden't oock ontkomen ,

Had hynaer Enghelandetevlieden, eens ghelint :

Met onsgheweeft. ' tGeluck veyld’onsbaerjooſt : de wint

En'twederwasons me.G.v.C.Mijn vried die'cquaed wil keerē

Diemoct oock d'oorſaeck vã bet quacdforchyuldighweeren.

Enick beklaegh'den Heer, fo hy dies lyden ſmaeckt.

Veel'ourcer haddet ghy u wreede luft gheftaecko

Torwreken , enden achflagbheylloosnoytbegonnen

Die ü nu lyden doet. Govan V. O oordeelonbeſonnen

Enreden ongbegrondt! Gby ſoudt fo ſpreken niet

Indien u, cgheonmy,van dendwingh '-lande waer geſchict.

Brochthy mijn Broederniet bloeddorſtigh omhet leven ?

Denckthocmyſmertedat;Macrick beb't hem vergheven ,

Denckend "cē valfchefchijn brocht hem weltotdeel daer.

Dacrna comtby nochvveer en ſtapelt quaede op quaedt,

Veynſt fich te zijn mijnvriende , eo ſendt myuyt denlande

En onderwylen brenght hy (ach !) met kracht tot ſchande

MijnechteHuyſvrou ,denct mijnHeer,eesomdeeſ: (maet,

Waer'c ughebeurtloudt ghy verbet'ren vvel mijn dacdt?

Gov.C. Hetghene ghy verhaeltvan ſmaedr aen dijnerVrouvyen

Begaen , met reden vraeckvereyſchften , en behouvven

Hadd'ick u gaeren'dies doe'ck lagh voor Croonenborgh

Met alle deele ſcháer,en 'kdraegh noch groote ſorgh

Voor u lijf , dan icķ duchte'tis nu al ce ſpade

En al te laet te forghen. G.VV. Zijt doch niet beladen

Mijo Heerommy,my vroomcmijn mannelijckbeſtaen ,

Ep'tfoude nochghefchien enwas her piecghedaen,

Ick vvoede noch op die,diemymetſchennisquèlden.

R.x.N ŞnoodeVerrader men fal u eerlangh verghelden

U booſe
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Ubooſe daede mer deeru trotſe woorden al,

Ick dencku laetſte daghniec verde weſen ſal.

RET VAN VROOME INGHESETENEN.

: Een Edelvrouwe met haer Dienſtmaeght,

Beſchreyelijcke ſtaer der vroomer onderfaecen

En ingheſecenenvan dit bedroefdelande,

Nu Trouw ,Onpofelbeyten Eendrachtons verlaecen

Den Hemel kieſende ruymen her twiſtich landt

DeWracck mer haer ghevolgh vveer koomen in baer ſteedea

Die licht in rep'en roer detecden ſtellen ſal.

De Eyghenbaet ſaloock haer ſaeck ſoo wel belceden

En alden Edeldom haeftſmaecken doen den val .

d'Inlantſche twiſt brenghevoort in onſen Vaederlande

Een binnelantſche ſtrijdttot aller vroomen ſchae,

Debinnelautſche ſtrijdt vveer moort en vrouyve ſchande

Daer allerley onheylen ſtraffen yolghen pae.

Als Godteen ſtaetoflandt op'o dapperſt' denckt te placghen

Vervveckt hy mcutery en oproer in'rghemeen,

Dat is voorſeecker, dar dic d'aldergrootſte flaeghen

Sijn, die ons van Gods ſtraffend' handenkoomen heen .

Alſulcke tijden zijn't, laes ! die vvy nu beleeven

Door onſe ſonden ſwaerverdient voor langhe tijde.

Dencke, Hollandt, dat ghy van die Godt die allesbeeven .

Doer, ' conrecht dus ellendich nict ghellaghen zijt.

Wanneermen metdevvaerheyt naeckt omdaen ſal ſpreccken

En bellen noch op d'ecne nochop d'ander zy .

Soo heeft miſdaen de een in't cerghen , en in't vyreecken

Den ander dat haer allebeybrenght in dely ,

Veel nutter haddec ghy, Hollandiſche Vorſtghelacten

Van haeryryheên c'ontrovend'Eed'len van u lando:

En vyeercot booghe ftaet te heffeo d'onderfaeten

Min vanwaerdy;dat’s recht ’owerck van een dryingelandı.

Di
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Dithebdyin't ghemeen den Adel toeghedreven,

Dan in' byſonder noch een eed'le prouvy met krache

Gheſchenr, een boel te vvraeck , en niet daer toeghedreven

Vanheetc minne die op ſchaemt'nocheerneeme acht.

Sooovergrooten (maedten konde quaelijck lijden

Soo eedelen gheflachtvan ydereengheeerc.

Den Adelin'c ghemeen ſtelt achterdocht beſyden

Her knauvvend''coude leedt en met haer ſamen foveert.

Wat's doch den vvreecker en den ſchender overbleeven

Van den verbolghen haec in't reuck'loos hart ghepaſt?

Niet goers, helaes! den een die is alree om 'cleeven

En heeftde doot ghelmaeckt die d'andervvachtet vaſt .

Dit zijn de vruchţen van de binne-landeſobe ſtrijden ,

Van oproer, 'Tvgiſt en ſchacdelijckemeutery.

Beklaeghelijcke ftaer, helaes ! bedroefde tijden !

Gheenvan de beyde deelen is van Naeghen vry .

Maer'tbeſt dar daer van is hier meed' heeft ſich temoegen

In gheener vvijlen een vergheeren onderdaen,

. Ghelijck ngotſacck’lijck heeft die gheene die in't bloeyen

Voorbenen aen hetroer heeft van het lande gheftaen .

.

TWEEDE BEDRYF

Eerſte Toneel.

WRÁECK , ETG HENBAET.

In faecken vanghewicht,wanneermen diete brenghen

Soeckt ter gewenſter eynd': Daerom neemt nechtich ache

Opdeer bequame tijt en op u voordeel wacht:

Niet licheʼlijck komen weer alſulckegoede tijden,

Soo ghy die reuckeloosnueensvoorby laer lijden :

C2 Mijn



Lechtnu u krachttewerck .
"

Mijawaerde Suſter toch welop u faeckepaft.

Den Velfer-heer fie nu al in de kluyftersvaft

Gbeſloten, daer op fich de bite're haetfalwrcecken .

Doch ſonder u bleefnochtbegonnen werck licht ſteecken :

Datu foowel als my cewelijck fpijten fouw .

Dies denckt dacick u voormijn waerdſte bode houw'.

Soo ghy deer* aenfiagh eens na wenſchen kunt beleyden,

En doen onſ ooghenin hetwoedichmoorden weyden.

Dat is voorſeker, dat die 'tſcherpft' en ' bitterft'wreeckt,

Dien ghy uw'slooſen raedes vergift in't herce ſteeckt,

En dynegaeven ſchoon, als Scaeren van vermooghen ,

Als Ooſtersgouden dierbaerheden ſtelt voor doghen .

Maer noch dientop een faeck nootfaeckelijckghepaſt.

Eygen. Wat is dattoch? WR.Datghy u aengheſichtvermaſt.

Ghymoetdochmer cěſchijn van gods-dienit'c'aller plocken

Ofvan rechtvaerdicheydt u wefen overtrecken;

Wantnieuwers, alsby ons, mooghtghy in'topenbaer

Vrywand'len onvermome: foomoec ghy oock by haer

Niet wefen naecktontdecko, wanneer ghy zijt in'twercken .

Want foomen u beſtier ofby fijn konde mercken ,

Soo was den aenfach niet en de gheleghentheyt

Die ons den hemelheeft ſoojonttich toegheleyt.

Eymaecke u vaerdich. Sier daer's eenevan de mannen

Des Raedts,nu ſalmen denckick haeſt debanck gaen ſpannen

Hier hebdy waerde ſtof daertoebequame tijdt.

Zijt ghy ghercedtaGaeraen.Eyg.Ick en ſalnietbeſwijcken.

Offál deHelmet'nieuweBorghery verrijcken.

Hoeſtaetmy'Rixel:WR.Wel. EyG.Wysfüllen niot alleen

Verrcyfep hellewaerts. WR.Datdeackick pook Gaerheco.
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TWEEDE BEDRYF.

Tweede Toncel.

Landefcbrijver, Een van de Welborene Mannen. Eyghenbaet,

Lantſ. De oudeginghen de gheleghentheydt afinaçlen,

Om te becoonen dat zy niet was tc'achterhalen,

Aldus : Een fiiffche Maeghd,in't voorhoofd dick van bas

Enachter rugghe kael: Soo dat die gheen , die daer

In het ontmoeten haernier hadden waerghenomen,

Deſelve niet ſoo licht en konden'weer bekomen .

Haer ontſtantvafticheydt beteeckent, dat zy ftaec

Beneden op een kloot. Daerom neemt rijpen raedt.

Tervvijlden Hemel en de tijde hec dy vergunnen;

Andersbeklaeghdy 'tlicht, yvanncer ghy piec fult kunnen

Die nemen ;endan vvas het veel telaet beklaeghc.

De tijcghenaecktvaſt dat den raedt hier is ghedaeght,

Waer ick verdachvaert ben ommy te laten vijnen ,

En ghy als eene van de vyaertſte füle verſchijnen.

Ick denck het is om aen te hooren herbely

Van Velleb ,over fijn vervloeckre moordery.

W.M , Dar is't. Lanif. Wel, foo en kan't in aller voeghen vveſen

Niet achterdeelich voor ons evcen , dat voyin defen

Ons vvat bedencken over 'tgheen dae in den Raedt,

Daer redensklem vereyfchen ,ons te legghen ſtaer.

w.M.Dar's kvacr';deachfcloprheytheeft ons dickbedrooghen.

Derhalven dient een facekovel rijplijek overvvooghen

Eermen die fpreecken fäl;en dieste meer beleyt

Om datſe inden hooghen raçdt fal zijn gheleyt.

Dus,Meeſter, ghy zijt ip devverten yvelervaren.

Seghr my eenshoc dac yvij'e mer Velfen futlen klaren.

Darons dacrover koom " gheen onghevalaon boort;

Dacrvreef ic groocelijcx voor.Eaniſ.Niet met allen,hooi

Me
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Men ſal hem gaen voor 't eerſt wel ſcherp'lijck ondervracgen ,

Over de daedr die alle vromen vaſt beklaeghen.

Dan ſalmen haeften , darmen de verdiende doode

Deſen Verraeder boos voort op den balſe ſtoot,

Terwijl gheleghcotheyde en rijdt haer openbacren.

V.M Maer, zeght , en kan ons uyt dit dooden gheen beſwaeren

Voortkoomen Gans beduchegae ick dit dinghen aen.

gen. Mijn Heer, met alle niet, ick blijv ' u borghe ſtaen

Datdit beſtaen u zal berock’nen gheen verdrieten.

Veel eerder mooght ghy deeſer gaeven wat genieten

Die ick zoo minn'lijck tot coezegghenu vertoogh.

W.M Dat's wel;maer och icvreef datdeer' zijn ſchoonin't oogh:

Maer datſe naderhande den menſche ſuyr opbreecken .

andtſ. Laec defe gaven achter: Hoe zoude ghy danſpreecken

(Hemelis'tmooghelijck) den Velfer-Heer ce baec ?

Dat deede ghy nietindien ghydachterop de ſmaedt

En boon die ghy van hem voordefen hebt gheleeden:

Maer ſoudc in mijn voornemen enghevoelen treden.

Ick loov’niet dateen menſch kan grooter (maedt geſchien,

Als alle dijn għeſlachten dy gheſchach van dien .

Vervloeckton Moorder,die alcijdeu t'onderdrucken

Ghepooght heefr, en ghefocht mer liſt ofkracht t'ontrucken

DeVryicheen die u van oudes Heer quaemen toe.

Ia ſelfs u goederen.1.W.M. Hoe vaert ghyuyt.Maer hoc?

Men mach doch allezins zich 'cquaedtfte wel voorſpelden.

Landif. Iae hy zouu verkeerde goedtheyde licht verghelden

Mernocheen grooter quaedc : zoogh'em te lyveſpaert.

Sijn doodtis dy en d'uvven'topperſtewelvaert

En voordeel zoomen 'twel infier. Dit moet ghy dencken.

gep. Daer toe dencktvoor ' gerechte recht aenu teſchencken

Den Hemelſulck' een ſchat en deeſe gaeven eêl.

Doct eens u ooghen op enoverpeynſt hoeveel

Onbeyl



Onhcyl en onghevals fijn leven u kan brouwen.

Sijn leven is u doodt: lijn doodt u leven. Rouwen

En zal u nimmermeer ſulck' een gherechte daede.

1W.M Wel hier is een dan diehem op u raedt verlaet.

Lantſ. Soo ghy hem 'c leven neemt,dat ghyhebt in u handen,

Behoudt ghy dat ghy hebt : blijft ſtaeten vandelanden ,

En buyghư daer van het roer naer wil en wenſch altijdt.

Dan daerenboven nochghy wordt van die bevrijdt,

Die maer u eer en goede u ſoecken teontrooyen.

Denckc liever hoe ghy fult ghenoegh den Hemel looven,

Diedeez ' gheleghencheyde u coeghedraghen heeft.

im.M
Weldan , ick ben ghemocdi, ick wilnie dat hy leefr .

Soo't oordeel aen my ſtaet ſoo zal hy ſeker ſterven .

Lants, Wel aèn, dat’s wel . En door fijn doodtſalt ghy beerven

Goedeſonder eynd', en eer,enwaerdicheye en ſtaet

Daer twijffel ick niec acn . Maerfiet.Den gantſchen Raedo

De Graefvan Cleef. Helaes ! ick ducht als ick gbeſcheyden

Van u ben ', falu die met ſchoone ſchijn verleyden.

Die ſoeckefijn leven maer , en dat is uwe doodt.

Klamp an.Ghy zije te goet. 1 W.M.Oncen ic heb geēnoo

Bepraer en falick nuvanniemandtkunnen weefen .

Lantſ. Wel aen dat's wel . Nochtans leer’ick in duyſent vreeſen .

TWEEDE BEDRYF,

Derde Toneel.

GRAEF VAN CLEVE, DIDERIC VAN WASSEN AS

Burgh-Grave van Rbynland. Den Raedt van Welborene Mannen .

Reyvan Naerders. Landtſchrijver.

6,046 H dapper ickmybebghedraghen voor hetSloz

Van Croonenburgh, ghy Heeren alle,dat weet Gode

En deſe Schaer , die met my was aldaer in 'tſtryden .

Ghcen arbeydt en heb ick my onthien te lyden

Ten diej



Ten dienſten te ghevalvan't lieve Vaederlande,

Tot ick u lieden heb ghelevert inderhandt

Den Velfer-Heer diemet een felle moedtootfteecken

T'eenemael'onbedacht, zich heeft beſtaen te wreecken

Over ſijn leedt, op die waer op niet vallen moghe

Mer recht dewraeck, indien hy 't eerft had overdocht.

Maer alſo haeft een facck is eenmacl quaetghevallen

Toronluck , kanſe nier , dat vveermen yvel,metkallen

Verbetertof ghebracht zijn in haer oudeſtandr.

Derhalven bidd'ick u , ghy Heeren, dien dit Landt

Wel te beſchutten ſtaet vooronluck en benouvven;

En nutter foecken yreed' als ſtraffen onderhouvven ,

Dat ghy den Velfer-heer gheen ſtraffe dochfoofvvaer

Werptop den Eed'len hals, als hy verdient heeft : Maer

Bewimpelteer de ſchule met krachcelijcke reeden

Die hy totwreecken had". Wilt in deWeeghſchael treeder

Van billickheyc, en let ſoo feer niet op de daedt,

Of op demoort, als op dondraeghelijckefmaedt,

Die hy voorhenen had van fijn Landesheer gheleeden.

En Rechter volght nietmeer het ſtrackerecht alsreeden

Enbillickheyt . Dit dunckt mybeſt te zijn gheſeye

Tot voordeel van' rghemeen inder gherechtigheyc.

'tVolbrenghen ſtaetaen u, ick hebbe maer gheraeden,

Om te verhoeden'sLandts al ce bedroefde ſchaeden .

Doch ick beneene niet dat ick den Velfer -Heer

En't Landt vvelgaeren in haer oude ſtaer fagh vveer.

Doorſtraf kan doch de Vorft niecvvederom in'tweſen

Gebracht zijn ,ly blijftdoot.Laniſ.Welhoe.vvatſal dit vveſen

Mijn Heer:EyHeereſpree & .2.W.M.WelGraveyvat isdit?

Den Moorder heeft verdient datmen hem nieteen lic

Aen't goddeloos lichaem laetblyven ongheſchonden .

Doet ghyuooghenop, enfiet ecns op deyvonden

Diehy
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Die hy ghegheven heeft onfen Landtſheere goede:

Aenmerckehoekeoft hy op dit Ecd'levat ghewoedt.

Men ſal hem daedelijck doenuyt de Kluyſtershaelen

Hierboven voorden dagh,om hem te doen vertaelen

** . Hoe datzy coeghegaen de fnoodemoordery

Vanhem bogaen , en wat dard'oorfaeck daer van zy.

W : Wat onsgherockentheeftdeef onverwachte ſchaeden.

Danfullen wy daerna over de ſtrafberaeden .

iW.M Gaetheen ghylicden haelt den Booſwicht voor den dagh

R.V.N Welaon ghy Heerenia.W M.Graev'onmacetdochgeoge

« ?. Van te ontſchuldigenden Moorderoverdaédigh. (wag !

Wyſouden immers zijo in onghenaeghenaedigh.

Eo macckentot een poel van godtooſheeden 't Landt

Datfoo ghcfeglient is. Enoockgheen kleyneſchanc

Sal op u gansgheflache cn u ſelfs nederdaelen.no

Ghemeen fal ſchandelijck u goede naem afmaelen;

Verdonckeren u roem ſo ghy nice afen laet

d'Ontleedighen van fchulde deel'ccrelooſe daedt.

Wy fouden oock niet minderop u zijn ghebeeten

Soghy nierafen liet. Gv.c. Ochtbad ick datgheweten,

Ickbaddunimmermeer ghelevert in derhandt

Den Velſer -Heer, maerlieverna mijn eyghen lande

Die wechghevoertmet kracht,fpijtal de Bondeghenooten.

Gheenarrebeydt' hoe groot myhebben fou yerdrooten

Om hem teberghen. Macr, lacs! ber isnu telaec.

Wapnecryecwes alrec gheſchiedt is, kan die daede

Ghcenmenſch mer klaghen weerter eerſter wefenbrengben ,

: Ick acht den Hemelheeftdit willen niet ghehenghen.

Daer korthy aen helaes ! 3.WEM .WelMoorderzijdy daer

39 : Beladen en belafémer foo veelfonden fvyaer

Daerghytonluckigh hooftnauvv onderop koptbeuren.

Bw.g. Ghy hebt met u befaen bereydet rouvv en treuren

D Niet



Nieru ofons alleen, maer alle hetghemeen ,

Dar nuu leven weder cyſt metgroote reën.

Alloudeofer haer ſelfmet alle 'thaerinbrocken .

Ghy hebtons all’ool'hoop, ool heylen luck ontrocken

Ġheparit van cyghen baer. Wacr kryghen wy nu weer

Eenen ſoo goeden enloo goedertieren Heer,

Als u'moordaed’ghe handoghebracht heeft om betIceven!

Den Hemel wil ons weer een ſulcken goeden gheeven

Soo zijn wy wel vernocghtmet het verkreeghen Lot.

G.v.V. Iaedatgheloofick welhywasder kacrlen Godr.

Ghy reeckels hy beeftu eerſt machrcogocdrghcghceren,

En coc foo hooghen trap van wasrdigheydc vcrbccvcd,

Den Adelu cen dienſt verdruckt; ' cis reeden dag

1. Dat ghy zijt danckbaer , en fijn ziele lovet van

Deweldact tocgepaſt,6 W.M.Denckegby pietdat dit ſpreken

Verraeder, y nochceps cen ſuyrftenopmooghtbroecken.

U leven hebbenwy in onſe machten handc.

Ghy zijt in ons gheweldt. G.V.V.Ickveceſ noch ſtael noch

Ick weetick fal byuçochgheenghenae vervyerven .(brandt,

Ick ben dedoodtghetrooft. En alsick dochmoetHerven,

Soovvortmijnmoedigh hardt,vol van ontſteecken bloed

(Als ick uyrvaeren mach) noch leckerlijck ghcpoedt.

Ghy-lompe Kaerels , fiet ick pufu krachtloosdreyghen.

3W.MVvvil.is krachteloos,ghy fijçons nu gapscyghen,is

In onſc handen isu leeven en u doodc, nism )

Ghy hebt onsVaederlandtvan ſchermen ſchilt ontbloot.

Gv.v , lac "khebtgedaen, deerhandeheefthemgebracheom'tleven .

WMLandtſchryverſcarijft darop. En vyar heeft ughedreven

Sooreuck'loos te befaendecl'goddeloofe daede?

7. Wat voelhoe vraeght ghydat:ayat andersalsdehace

Die ick in't herte droogh, en die hydaeghlijcksvoeden

Metquelligh terghenen loo onghchacdigh vvoeden

Op at
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Op alden Adel,en inſonderheydtopmy;

Nierdenckenddatick van ſijn naupvemacghſchap zy.

Wat dac by zy, ghcoveeſt blijcke klaerlijckuyede daeden

Die hy bedreven heeft. Ondanckbaer der vyeldacden

Aenhembevvcefen brocheden rechten dvvinghelande

MijnBrocdertorcerdoodt,mijn huyſvrouvv torde ſchande

Metkracht: en datnoch meer : een byſit teghcvalle .

Waertoelooveelgheſpreecks émijnvoorſpoedt vvaer u alle

Totteghenſpoedt ghevveeſt : Eonu is u gheluck

Een ſchijnbacr' oorſaeck van mijo al ce leyden druck .

Watſegh ick ?'cis gheen druck. Ick ben al door-ghebecten

Doorhart -ſveer en verdriet. Ghy Rechtersghy ſult voccten

Dacick die op ghevaer ofpijn noyt heb ghedacht,

Nunochdijndreyghen trots vanſtraffeo niet en acht.

įW.M O Velfenbuldert vry her ſal het lactſte vveeſen,

Dat foud'ick lichtelijck van uvven'tvveeghen vreeſen .

Landis. Gby kent dan dat ghyhebt beganghenmetter daede

De moortaen onſen Vorſt die vooru ooghen Itaet?

G.V.V. Jac. En het rout my noch nietdat ick heb ghefteccken

Decl'vvonden. En d'oorlaccken, diemy deden vvreecken ,

Diezijaverhaelt. Ls.Wyhebbennugenoegh :1.W.M.Doen

Dat hy dan vveder flucx ghebrachtter booyens zy. (vvya

Ghy luy verleeckerthem dat hy onsniet ontvliede ,

G.v.C. Decrevermacotheydt, vriende, kanu nietgoedes bedieden .

Belaedight vvat de finnen diefijn opter loop.

Qyaecſpreecken helpt hier niet, geeft licver bcerer koop,

Den Raedtis ſlecht die ſoude ghy lichcelijck bepraçren.

1.WMGaet voort.G.O.C.Merſchoone vt. Jorde. G.V.V.Dat ſalick wel

Hoc CleeffcheGracf daer toc re eelis mijn gemoedt (latē .

Datick die Boeren grof,cor ploeghenopgi.cvoede

En niet tot rechten, bidden fou , dat kan nietvyceſen .

G.V.C. Soomoghtgby'cu vel lichtbeklacghe ſoud' ick yrocſen .
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Indien de faecke ſtondeaen myalleed tevijlen ,

1.v.7 . Dat hebbe zijn beloop. Lamtf. Menſal van ſtonden aen

'tVonoistot fijnen laſte vaerdich maecken gaen .

Gheen argher dinghen kan als noffen fijn in deeren .

Ick ducbrofons dit oock kan achterdeelichweeron.

WMIck vreeſ den Adel wanthaer aenhangh istegroot.

Cantſ. Men licht een vontbedencke, dieu vandeeſe noot

Bevrijt. Ghy kuntu oockop fijn bely en daden

Eer dat wy vaeren voortnoch rijpelijck beraedeo .

De faecke lijdt vertreck cenichfios maerniet veel .

Sufc piet, de miſdaedt ſelfroept wraeckmec open keel,

3.WM. Doetzy? wel aende tijdt vereyſt datwy verſcheyden

We deef verſorghde plaets", en duldelijck verbeyden

Wat tijt ons leeren fal, die overdeefe daedt

Ons willijck gheven ſaldenalderbeſten raedt.

TWEEDE BEDRYF.

Vierde Toncel.

RAEF VAN CLEEF. LANTSCHRIVER,

G.v.c.MEefter becaemteenman ervaeren in dewerten

Dereed lijckheytaltijdc in't hart haer placeste ſecten,

De billijckheydt vereyft darmenmeedooghend zy

Merdiediemen bevint ghefchoven in dely

En´tlaech ? Ghyzijt een man in rechten feer ervaereo,

Mer Velſenmedelijden hebt infijn befwaeren.

Slaet nietu ooghen opdereuckelooſe dacdt

" Diehybeganghen heeft,maer liever op de ſmaedr,

Diéhem den Vorſtcoedreef;vol ouder haet, voordefen ,

Betroutopmijn gheſech'tfal u gheen ſchacde weefen.

Bepleyde na'titracke recht fijn faelgreep nietfoo ſeer

Als oft u eyghen felfs gingh aço.Ladiſ.Wel hoemijn heer?

Ofdarick yetvermocht,ickſou den'raedc aenprijſen ,

Mat1 .



Mec Vellensdaedt wat door devingheren teſien ;

Ick fou fijo luck foo licfalsu ghenacde fien.

Ick fal mijngonſtenmijn ghencghcntheydebetooghen

Ghelijckghymercken fult. Maec,laes !'ken ſalvermooghen

Dar duche ic,yet redoct.Gov.C.Den ractbeftact uyt plome

En onverſtandelvolck . Hy is ghelijck een klomp

Van werckelijcke ftof, waér uytkan zijn ghedreven C

Alwarmen wil. Sooghy hemwilt u jonfte gheven

Endienſtigh zijn , hoefick ofhy te vrcelen niet.-,

* Ickfie den raedc altijdtop ughevoelen fiet.

Hoe onverſtandeler hoc lichter om te praecen.

LandtS. Ick weet niet Heer.Hoe ſeeremeentghy datzy haeren

Een diehaer ſchendigh en moecwilligh heeftberooft

Van haer Landel-heer en haermeewaerdigh opperhoofc.

Dewraeck heeft haer ghehuyſt alree in hacr ghemoeden .

Den Velſer-heer komt dienoch daer -en -boven voeden

Mer fijn vermeeréle verwaencheydc. Die hem fal S

Verdorfaeckenwelbacit fijn droevighonderval.

'tÉn pallet cenghevanghen niet foo four te ſprtecken

Gheloof datvry mijn Heer , denråede die fal ditwreecken

Zy zijn de Rechtereni en hy is overheerc svirtaa

Męcreeden willen fy dan van hem zijn ghecert,

En metghebuyghfaemheyt ontlich. Sy zijn's Landes Staren

G.V.c. Dap's waer,maer die't haérigaf& e zijn heefthacoverlaeren .

02 Denckrdat deef'eer baer niet van oudsheerioseóquam

Maer d'Ledeldom van't lande,dief haerlicht weetontnan

Soo nieteen deel daer van nu vait fat io de banden:

Ben ander deetayıyrceſghevlaebt in vreemde landen .

Maurdaer toe isde fáecknualre veerincveldo a .

Verloopen. Laniſ. Dat,mijn Heer,wasopenbaer gheweldt

9.5.c. Was niet Maer'tuvas ghevveldtdat haerdeVorſttoeleyde

Voord'Edila troer van tlane. La.Mijn heer,dar dat eensſeydi
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Een minvanttaer als ghy, alsmijnsghelijckof ick

Die vvas om lijf ca goedt in eenen ooghenblick.

Kenn'ick den Raedece rechtſy louden’tſcherp'lijck vvreken .

v.C. Ennochtansis'c alfoo . Maernu,mijn vriende, dicſpreken

1 3 Is t'eenemaetondureo vruchtcloos, de oijde van

Naecke-dacgayvveder in denRacdebeſcheyden zijt

Daermen u'wilijckpice verlanghen fał vcrbeyden,

Ick houd u op relaogb .Dus biddick cervvy (cheyden

Verſchoonc toch Vellens ſaeck'cſál u cot voordeel zijn.

Vaert wel . La.Vaertwel.Gh'en hebtderechte man aē mijn.

Landes.

W
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Landtſchryver. Den Raedtbeſt aendeuge WelboreneManner. Dideric

van Wasſenaer Burgh-Grave van Rhijnlandt.

WATiller heughelijcker,als dateen ghebiede

Mec acnfien enontſagh , over ſoo veele lieden?

i Daer onder ſich het lichaem van tghemeen verneert,

Dathy, niet anders als cen levend hooft,beheert.

Gansniet en willeloos zijn alle d'and're lecden

Behalvcn 'thoofd ,enkennenhaeronvyaerdigheden.

Hacr zijn en wel te zijn hanght beydeaen het lic

Dacrd'opperheydebyſtaệt. Dat's 'c hoofd en ſonder die -

Kan't lichaem niet beſtaen , Hocvvel dac decſer lecden

De ſommigh'in wacrdy d'and'ren te boventreeden.

Niet andersmoethetoock gaen in cen Gracflijckheydt

OfVorſtendom , daer clckde Opper-overheydt

DenVorſte toeſtaen moet. De minder Onderfaccen

Die fijn de lecdenniet loo eel van clichacm : en de ſtaetca

Diežijn ghelijck her hart van 'tlichaem . Dat zijt gby,

Ofſchoon het hartin 'tmenſchlijck lichaem vyelvooghidy

Over
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Over deand'ren voert : Soo kent het hem gheſchooven

Ghebuyghlaenonder 'thoofd' nochtans, dat hem ce boova

Noch treedečin yvacrdy. Soomoer,ghyHeeren,mee

(Wy zijn een hoofdelooſe romp) ce deeſer ſtce

En ſtondeverkielen vveercen Hoofd, dat u behouvven

Magh in deeſ':wacrdigheyde, daer ghy in zijt,benouwen

En onluckweeren af, behocdenu voorſchae,

Met ftraffen dvvinghea den hartoeckighe, ghepac

Den vroomen neerghebuckete toonen , te verpletten

d'Hovaerdighen, en vveeruyt'evoet- padtop te ſercen

Den nederighen , Siec.met een verheven borſt

En luyder keelen eyſchony Hollande vyeer.cen Vorſt

Die het beſchutren magh. MijnHeeren ,denckt,deLanden ,

Die langh ſtaen ſonderHoofd,gheracckenlicht cor ſchande

Verdervingh,ondergangh , en tot yerwoeſtinghheel.

b DusHeerengunther Landsitgeen 'ceyftmer open keel.

Dien falscợt nurenu cocgrooteryoordeel wecfen.

"W.MMaer ſeght Landeſchryver ſtaet onsoockonluck te vreeſen

Landiſ. 2 GheenſinsmijnHeeren; Waer uyt foude datontſtaen ?

6W.M Watwesenwyt,wyhebbenons wel te beraện .

Lanſ. 'tIsnoodigha , een moer'tſwaerdtcot u beſchermingh-voere

iW.M Waerom ;nugheen Vyanden zijn die op ons loeren.

Lants. En zijn't? Ghy die dit ſeght,die hebtle aldermeelt.

Noye in foo grootgheyaer heeft vye laet ghevveeſt

Als pu. Wie fal ydochin deele Itactbchquvveno

Doot vry foo't a behaсght; macr'tkond' u lichtberouvven

Indienghy alſinsvolght'erichtſnoer van u verſtandt

gairt , Ep wit. 3.W.M.Hoe ſo ?Lant.Alſo ,mijn Heeren dit's u ſtand

ogbalodiep de ghyu niet verliet in deeſe daeghen , u

Alleden AdelyytdenLande gact verjaeghen,

En uréchtvaerdighwrecckt overdeſnoede daedo

Acnu Landesheerbegaen,diru te vrachten ftact:

Soogle
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Soo ghy den Adet laet uytmededooghen blyven " .

In haerbeliren landt , de ſelve fal u dryven

Enparfſen uyt deel' ſtoel:die, wiep van oudes cocquam

Die te bekleeden , u die licht'lijck weer ontnam .

Dit's 'teene parctotquaede Soo ghy ter ander zijden

Alle den Adel,foo't behoort te zijn laeclijden ,

Brenght haer om fijfen goede, en jaeghthaer uyehetlande:

Soowachtghy haer altijdevoar vyande op de hande.

Enſoo hetnoode-gheval haerniet foo langh te leven

Toelaer ,foo füllen't doen haerKind'ren en Na-neven .

Deel' fullen nemen een techivaerde wraeckin ſchijn

Oververdiende ſtraf. By hạer ſalaltijdtzijn in: ]

Niet goedtsvooru, maeraltijde arch en lift ghoweveå.

WMWarweetghy dat ? Lamuf.Dat heeftmyin denmondegegeven

De Graefvan Cleve t'hans : die heeft het myghéſeydi,

EnTac, foo deſeggben;mywelſchamper voorgholeyde.

Datmeer is , codedat noch onder nedrigh meccken,

Dar ick in Velſens ſaeck tenbeſten vvat fou ſpreccken. -

Mijn Heeren, overweeght by u den acollagh boos

EensvandenAdel, dat ghebroediſeleereloos.

200 Wat falt u metter tijdt lißigh'aenllaghen brouwen !

Dacromis't noodigh , dat ghyeen die u behouwen ?

Mach, voorttefaen verkieſt. Soo ghy dit achterlaet 1

Is't deerelijck gheftelt metu en met u ftaec.

Dat zijt verleeckert dat den Adeluytghebannen

Vanſtonden aenfal metden Erfheerfacmen ſpannen,

Ep u bekrijgben om dit lieve Vaderlande,

Soo'c nietmet vredemach,mer krachtterrechterhandt

Te brengê weerdaert hoort. Hier hebtgh'uvoor tehoeden .

Datmeer is , toc haervvettigh’Erfheerdeghemoeden

Der Onderſacen zijn gheneghen van natuyr

Alcijdt,dat's wis Daerroc ccn yeder baghebuyr

Vorſt



Vorftfal hemlicht in ajoghercchte faecko{tyveb,

Enu (ghelijckmen wederſpannersdoet) verdryven ,

Nemend'de faock; ghelijck haer eyghen , by de handt,

Uytalle her u , uyt gocdt,belie, jae uytu landr.

Gact hecnen neemtdan meetot teer-geltſmacdt enſchand

(O welck ghewin !)ghelijck ghebannen achter-lande.

Dit fal u willijck overkomen : dit is 'c end'

Van u voornemen, nietals hertſweer en ellend'.

Doet namijo raedt wilegbiy nocb cer, noch goede verliefen

SWMWelnu, datſoogheftelt .Wie zouden wy dan kicſen ?

Dat wy vooronſen Vorſt kryghen foogoedenweer.

Lants. : Wat vraegh ? Wie anders alsden wettighen Erfheer

Des Graven SoneIan die is noch overbleven .

Dien heeft den Hemelnu alread' haer ſtem ghegheven ,

Srem dié voor alle menſchelijckeſtemmen gaet.

Bw.G Mederaedes- vrunden ,wel wat dunckt u van den taedt

C : Dic ops de Schryverdaer in deeſen heeft ghegheven?

Rechtdooreenývertot welſtandt desLandes ghedreven.

WatduncktuHeeren van den raedt ? na mijn vermoen

Enkan onſ lieden die vooral gheen hinder doen .

Ons ſtaer te hoopen ,dat de Prince na ſal koomen

Sija's Vacders goetheydr. L.Wis.De vroome van de vroom

- Ghemeen'lijck koomen voort. Den Arendtonvervaert,

Ghelijckmed ſpeuren kan , gheen bloode Duyven baere.

Siet eens vvat dat den aert al doet. Dejonghepaerden

In vromigheydt ghemeenlijck na haer Ouders aerden ,

Alfoo wercktoockdenaerdt mijn Heeren in onl·liên.

Den aerd der Oud'renkanmen in deKind'ren fien .

Al leyt die braveſtam van onſepVorft gheftooren

Teraerden neer : uyt hent is wederomghefprooten

Een alſoobraeyen relgh , in overvloedt verrijcke

Met Loveren yan deughdt:ſuodat hy gheenfins wijckt

E. Sij



Sijn Vaeder overleen indeughtenvroomigheden.

Ons alceſaem fal hy met deele loy'ren kleeden

En overſchaduwen, tot onghemeen profije

Vapu, die ſups beleeft een alte droeven tijde.

Hyſal u alleſins voor ongheval beſchutten,

En door fijn goedigheydemetſtijllen onderſtutten

Uwaerdigheydt en eer: Maer foo ghy'r achterlaec

Soo fie ick die (helaes!) in een bedroefdeftaet.

Hy is's alleenigh die u daer in kanbebouwen .

Sijt dan gewaerſchuwt,'tmoght u licht’lijck naemaels rouwen

En leedt fijn t'aller tijdt. Hier op zijr wel voordacht.

W.M 'kSie datmen hier van niet als alles goedes verwacht:

En dat onſ' heylis in den jonghen Vorſt begrepen ,

Daerommedunckemydat het ſchaedigh is te ſlepen

In deeſe faecke. LantſWelvvar dunckou? Bu.Gr.Ick beſluyt

Oirboor te zijn darmen des Graeven Soon roeptuye

Door’t Lande voorErfghenacmvan 'tRijck by fijnen Vacder

Beſeten , omghebraght (helaes!) van een verraeder.

Dit ismijn ſeggen en dit duncktmy goede. 5.W..M.En mijn .

Hetkan in gheener vvijſe achterdeeligh zijn .

Landij. Wel vvat ſeght ghy daer coe ! 2,W.M.Dat ben ickoockce vree

Schrijver bevvoghen dooru krachtelijckereeden . (den,

Wat ſtaet onsnu te doen? Laxif. Ick fal'van ſtonden aen

Het Bond-ſchrift daer coe dienend' vaerdigh maken gaen :

Om afte kundighen van plaetfen hooghverheeven

Alspuyen , en om aller vveghensaen te kleeven : 177

Opiteden daermen ſulcx te placken is ghevvent,

Met ftrafdaer by op die,dieubevel-ſchriftſchent.

* W M Landt-ſchrijver ghy vveet racde tot allerleyelaccken

Door ughcleertheyde, ghy fult dit ſonder onsvvel maccken .

Wy forghen daer nietvoor en lacten't op uſtaen

Landes: Sijtſorgheloos 'tfal vyel enſpoedigh zijn ghedaen,

DER
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Tweede Toneel.

WRAECK. RES VAN NAERDERS EN WATERLANDER

WRA.Oop:wcemoedigh volck,opop te deeſen daeghe

Is’t dat kan eyodighen u al te droevigh klaeghen.

Wat toeft ghy: Maecktu op,kom voeght uaen de zy

Van die ujonſtigh is. Verſelſchapt umet my.

Ick kan doordeere (chaer u in dit weeſen belpen ,

De beecken vliegend'afvan brackerraenen ſtelpen .

Siet yvie den boodemvan u Vader -landt betreedt,

Het is de vvraeck , ô volck dat van ſich ſelver vyeet,

Doorongheval en leedt verſuffet nier mer allen.

Maer is doorteghenſpoedt in onmaghtneerghevallen .

tIs een Vorſtin van maghr dieu heeft opghedaeght,

Die in een ooghenblickkanalles wat ghy klacght

(Verſachtend' en verbetrend ') dit u weenen cynden .

Vermits ſy door haer raedt haeft fal cer aerden feyaden,

Degoddelooſeziel van dien verraeder boos

Die doorfijn handen ughemaeckc heeft hoofdeloos,

Envan u ſcherm ontrooit.Deel ſchandighemiſdaeden

Te ftraffen is u beſt. Gaet heenen voor de Raeden

En Staeren van het Landt, eyſt nu ſijnleven vveer

Voor 'sleven dat hy heeftontnomen uyven Heer.

En laetyooral niet afvoordat gh'emop fiet fteyg'ren

Detrappen na ſijo doodt.2.R.V.N.Den Raedt die latdat oves

(Dat vreeſenvvy Vorſtin ) ons te ghevalte doen. ( gʻrer

Wy zijo'tgemeen ,zy zijn deo Raedt:WR.Namijn vermoe

En fal den Racdt u Velſens leven niet ontſegghen.

Men foud' onbillijckheydt u ſoo te vooren legghen ,

Ick hebbe vaſtalreed'ulieden 'opad ghemaeckt,

Indienghynuuyoorſtel te vervord'ren ſtaeckt,

Merc

1:

ER
E 2



Merck ick ghy zijt een volck van all'ondanckbaechceden

En ſloffen opgheleydr. Wel hoe'tis ymmer reeden,

Dat met rechrveerdigheyde gby weder eyft de doodt

Van die,dewelck'u heeft van al u beyl ontbloot:

Denckeeensdat yemandthaduVader om betleeven

Verraderlijck ghebracht,en foudtghy niethet leeven

Dien Moorder neemen weer?De Vorft is nietalleen

U Vaeder,maereen aercf-beſchermer van'tghemeen,

En yder onderſaer die voorhem moetenbuyghen,

Sooghy dit overweeght falu ghewceren tuyghen ,

Datduyſende tuyghen is, datghy met groote rcên

Het leven weder neemt, als leeden van 'cghemcen,

Van dien verraeder, dieu Vorft en Hoofd om't leven

Moordadighheeftghebracht. Den:Hemelwil u gheven

Ghedienſtighindenſinhecgheen u beft ghelijcke.

Maer ſeeckeris'cindien ghy van mijn Raeden wijckr,

Datghyureuck'loos doon u naemaels ſült beklaeghen.

1.v.N.Welaen wyzijnghemoedt,wyfullen't voorgaen draeghen

Den Baedt, den Hemelgunnan is daeropgoedbefcheydt.

Vaert welVorſtin :corfus.W Hoort hier,hoort hier,ont

Zijuwelbedaghtghymocchetop'slantswelvaert leggéſbeyt.

Soo fal den Raedeu voorſtelu voorwis coefegghen .

Gace hcen ickhebunuweloiderrecht de faeck :

Last u nietpayenmecbelofrien .RV.N. Wraeck , wracck,

Landef. OproerigheGhemeent'wel hoe wat faldic duyden.(wraeck.

Waris't dár ghyverſoeckt?2.2.1 Watiwyverfoeckenhuyden

Dawelverdiende ſtrafover dewreedemoorde :

Vån :Vellenaonon ?Vorft begaon , en willen voort

Dacr.opibeſcheydtrechtvéerdigh, dio'sdatwybegheeren.

Landes. Men ſal u dicoem Help!waer zijt ghy numijn?Heeren?

WÁ Wacilfer gåebs:Lant.Siet hierhetmorrendeghemeen

Datvanghcenreeden wicet, oproerigbqp debeén .

Die



Die vvillen dat ghy fültden Moorder voort ontlijven .

Eoſoo ghy't niet en doet ſy füllen ú coedrijven

Het alderuyterſt” leedt.Derhalten raedt-Naeghenu

Wat dacu ftaerte doen: fýſüllen andersu

Her heyligh Raedhuys niet mec yrcèden faecen houden.

R.O.N Gheeft onsbeſcheydc of'tquam licht dat het u beroyden .

Zijt op u hoedevvy begheeren Velſens doodt

Tot een rechtvaerde vvraeck over deMoort, en fóo't

Nier verdt ghedaen , ghevvis 'tſa ! zijn tot uvverſchaeden.

Denckhet gemeē heeftmacht.2.W.M.Wyfullen onsberaeden,

Hetis een ſwpaere faeck, daerom vertreckteen wijl,

Men ſal u op den eyſch beſcheydtdoen met derijl.

R.V.N Wel aen beraedt u dan . 1.W.M.Och Heer vvat faldit vveefen .

Ickben al doode. Lanif.Hoe ſovvelghy hoeft niet te vreeſen

Indienmen haerdedoodtvan Velſen maer toeſeydt.

Sier diten had icku noch nummer voorgheleydt.

Ditkomtu onvervvachtenonvoorſiens opdond'ren .

Nufierghy't klaerlijck , en behoeft'u te verovond'ren ,

Datick ſoo ernſtigh heb de faeck ghedreven äen .

2. Ick raedi u noch alloo. V falte vvachren ſtaen

Alle'onghevalenmoeyi'foo gh'onghepaeytlaetblijven

' Oploopigheghemeen. Syfullen u verdrijven

, Uyt u befit en eer. Hier hebrgh'u voortehoên .

Ick waerſchouvy ,noch is'e tijdiaW.M Watſoudenwy

dan

• : Lantſchrijver ſeght,vvánibeeritrou galér nau begeeren? doen

Landf, Ick raedeftis'u'nutméérals hetmijn, mijn Heeren )

Datghy voor alden Moorder nice in't leevenfpaert.

Dencke dat fijn doodtunierdan alles goedts is vvaerdt.

Endatghy daerdoorkuntalle'ongtrevaloncylieden

U banghend boven'thoofd. 6 :W.M.Wat ſollen vvy bảerlied

Voorantitoordegeven dat . Lanff. Niet anders;als, m

Uroeftach'uvven cyfchigan Velleas onderval.
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WM Dat's wel: daer komenl'aē.1.Riv.n .Welhebrghy uberaeden ?

Siet toe weygherr ghy't ghy verwacht óoch grooterquaeden

Als'e moorden van onsVorſt . Bu.G.O neep !menllaet niet af

U eyſch rechivacrdigh,maermenſal tot in hetgraf

DeHel, her huys der zielen afgheleef doen daelen

Deziel van den Verraer. 2.R.V.N.Wanneer? Bur .Gr.Tedraelen

Dac foecken wy noch min alsgby. Vanſtondenaen

Salmen hierinden Raedt lijn pleyt volcrecken gaen,

Ommorghen aen den dagh rechtvaerdigh voortte vaeren

Mechet gerechte recht, 2.R.v.x Weldan wygacn.Beyvaeren

Wil u totmorghen die , die degherechtigheyde

Handchaeff. Van ons ſal zijn cot morreghenghebeydt.

DERDE BEDRYF.

Derde Toneel.

LANDTSCHRIVER. BURGH -GRAEF. EYGHENBAET,

EER Burg-Graefvalt het nu niet recht als ick voorſeyde.

Nu eyſcht den tijde dac wy nechtigh bearrebeyden

Hec vruche belovend' hour,datde ghewenfchtevrucht

Ons opſers ons toefeydt:Om foodan met ghenucht

In vreeden eenſaemheydete Qyten als ons leven .

Maer hoe ? in vreede niet alleen , maer daer beneven

lo aenfienswaerdigheydt, om'trocr en d'heerſchappy

Des Landes alleen te hebben, 'kweet wel dat ditdy

Ghewis door deer gheleghentheydt noch ſal ghebeuren.

Ick houdt daer voor,darVellenspynenons de deuren

Enpoorten ſullen zijn , vvaer doorvoy ſullen tot

Onli yvelvaerd creden in , en een ghevvenſchfter lot

Van hoogher aenſien , dat onsbeydewelſou ſchicken .

decijdtom eens den Adelte verſtricken ,

Alloo dat haer beſtaen en crocſe meutery

Een ſchijnbaeroorſacck van ons hoogh opkomen zy,

Ick fie

'
clsnų



Van my

Ick ſie den Adelal-voor ons ter aerden zyghen .

Het ſal ghebeuren , foo ghy nu (mijn Heer)u neyghen

Macr kunttoc onſer dienſt.Bu.Gr.Watſoudc ghy dan gedaen

in deeſe faeck begheeren. Landiſ. Dit. 'tBettaen

En heeft noch ongheval noch eenigh vaer te vreeſen.

Soo haeft als Velfen ſal ghedaeghtte voorſchijn vveeſen

Inde Vergaderingh van de ghemeene Raedt,

En u dan ex officio reeyſchen ſtacc

'cZy leven of'rzy doodt: foo fier voor alle faecken

U eyſch totlijnen laſt hem ſtrengh ghenoegh te maecken:

Ofanders is's dat ons den gauvven Voghel noch

Wel licht ontſlipten uythet net ghefloten . Och !

Oficku (O mijn Heer) kop tot deel dacdt bevveghen.

Bu,Gr, Wel hoe mijn vriende, hoe kon ick doch mec reeden teghen

Soo billijcken verſoeck. 't Is alſoo goedt voor mijn

Alsu . Ick yveetvvel als den Adelwech ſalzijn

Dat ons dan hier te landt voorniemandt ſtaec te vrecfen ;

Maer alle dinghen naons wil beſtiert ſal wefen :

Ghevoeghlijck krijghemen ſoo den breydel in de hande,

En’croerte dvvinghen van onsrijckeVaderlande.

Uyt vvelck beftier vvel groot ghenier iste behaelen .

.Hocloud' ick dan , mijn Vriende,metreeden kunnen dvvaeler

0 : Van ughevoelen ? Dat en kan ick gheenfinsdoen.

Lants. Welaen, mijnHeer, houdt u vooralledinghen koen

En onbevveegh'lijck in hem c'eyfchen af fijn leven ,

En vacht u immers van bem’tminſte bor tegheven.

Depijn die moogbt ghywelverand'ren na uſin

Ep rijdtsgheleghencheydt: Maer zijt ſtandsvaſtigh in

Sijn lijfteeyſchen ,om door pijn ghebracht tevverden

Tervvelverdiender doodt. Bu.Gr.Ick ſal daer in volherden

Ghenoegh, zijt welghemoede :maerſoo de tijdeghenacck !

Tot welcke cocdes Kaedrs Vergad'ringh is gheftacckt,

:

Die om



Die onsniet toelaer om hier langher te verbeyden ;

Soo is't gheraedtſaem dat wyvanden ander ſcheyden

Voor eenetijdt, tot datwy t'faem onder deleen

Des Welgheboren Raedt's weer komen flusby cen.

WRA.

Bewaret2

VIERDE BEDRYF.

Eerſte Toneel.

WRAECK , REY VAN N AERD, KENEM , WATERLANDERS.
. .

EROERT ghemeen vyaer zydy ou vanmyverſteecken ?

zijt ghydie myhebt van onderop tot vvreecken

Hier voor den dagh ghedaeght? Ick bennoch niet voldacn :

Her moerer noch alanders op een ſtraffen gaen .

DenAdeldie ſoo langh in vreede heeft gheſeeten e

Dat ſy van weeld' ſchier barſt, moet weeſen omgheſmeeten:

En alseen bloem die ſchoon des Lentensftaetop'iveldt

Totſnood uýtveeghens toe van haeren ſteelgheveldt.

Hollandtſchen Adels bloem uLenten is verſcheenen,

U foeteblocyens tijdtdie is nu gantſch verdvyetnen.

Alsu denHemelmeteen acnghenamedouw :

Van weeld enzeeghen gocdertier bedouvven vvouw,

Doe ſtondtghy in een friſſche bloem :En na u blocyen

Maeckick dat hier te Lande een yeder ſal verfoeyen

U neerghellaeghen bloem . Dit is mijn wil en luft:

En svegh, vvaer door ghy toteen aenghenameruft,

Iae welftandt, Waerdevolck,bequaemlijck kunt gheraecken:

Totſulcken ruſt dat ghymetvreede uvve daecken

Bevvooden ſult, en vryvan allerhande vreeſ

U leveo flyten . Wel vvar duncktu . Toud ' udeef

Staet bier vvel aenftaen ? ſeghtghy vroomeingheferen?

Dit ſal y beuren als den Adel ſalverbecen

En onder



Ewonder fijn għedruckr:maeckt dies gheen fwarigteyde

Datvan u liensden Raede, alsnoode, zy'voorgheleyde,

Dat ſy den Adel als leedc-brouwend'gaen verjaeghen :

Die a en haer ghewis ſal legghen looſelaeghen

En valfchettricken , totweet-wraecke van dedoodt

Die ghy werpcop den hals den Moordenaerfofoode.

Dus laetuniet van mijo heylfameraede verleyden .

Maerdenckt (hecis u nurſt) liefit accheigh t'arrebeyden

Darghy, na Velfensdoode, den Adelaluyt 'clandt,

Toruwetvoordeel,jaeghe,en haerdergrooteſchande:

3:00 : En dan häer voor altijdeverbiedt het wederkeerco.

Soowortghyeens verfolt van't droevigh over-hceren .

Der Edellicden preurs en prachtigh : Soo mooght ghy

Eens fien u Vaderlande van alleonfpoede vry.

Daer komtden Raedt gaet heenbechaerte vooren legghen:

Syſal voorfeecker daerniet durvea ceghen ſegghen.

VIERDE BEDRYF.

Tweede Toneel.

RET KAN N'AERD . KENEM . WATERLAND.RAEDT VAN

WELBORENE MANNEN . LANDTSCHRYVER.

Bw.G. Hocfargblickis het oock tofixten aen hettoer

1Des Landts, casen het foobekommertteughel.ſnoer.

Ghcmcentberoertzija dan u bercen goch nietwcecker

Geworden ofvermoruwt,t.W.MIck ben mijn lijfoiet feecker.

Induſken itaet en wasick immer nimmermeer:

Wat ifleonu weer: 3.1.0 N.DitghyHeeren :by foo veer

Nacru beloftenghy nier wederom doct lijden

DenMoorder , en afſlaeronsVader-lande te vrijden

Van 'cgoddeloos ghebroedtder Ed'len , 'twelckſoolangh

Onsbier té landebecfclioghen doen denjammerfangh,

F En!



En 'tmoorden heylloosvan onswacrdeVorftbeſteecken :

Soolullen wy de Moordt dan aço u ſelvopwreecken,

Beneffensbaer, dit overlegbtby u. En voort .:

Beghceren wybeſcheyt enaorwoordhier op. Ladif Hoort.

GhyMannen heeftmen u alreede niet ghegheven

En toegbeſtacn u eyſch ? dar is bet godd'loos leeven

Van den Verraeder boos. Wareyft ghy meerdoch ?R.7.Dit

Datghy dac willen wy cor in 'coeghende lidt,

d'Handdaed’ghen teghelijck nau vermoogben banden

Uyc opſe vryicbeydt en vaderlijcke Landen .

Op dat doordat ghebroer gheen hart-leerweeraea boort

Ukom ofons. Landis. Welaen, wy hebben nu ghehoort

*tCheen gby verſoeckt.Wyſullen onsdaerop beraeden.

Altijde ( dac w cecick ) fult ghyumorghen mooghen bacdck

· In Vellens'heetc blocdr. Vertreckt hiermee. 2.R.I.N.Wy

Godt ghevedat ghy u ten beſten mooght beraêo. (gaco

VIERDE BEDRYF.

7. Derde Toneel.

LANDTSCHRIVER: RAEDT UIT WELBORENE

MANNEN BVRGHGRAEF .

NV
Nuſpeurt ghy in'rghemcen heo ghcon ick u verkonden .

Haer oploop moetenwy vooralle dingh verhoên .

3W.M Macr, eyLandtſchrijver, ſeght, yvatftaec ons nu te doen ?

Op datvoymooghen onghevallen van onsøvceren .

Landif. Ick falu dienen nughy'cvanmyeytt. MijaHeeren

Voorcerft is'c noodigh darmen nu vooralle dingh

Vandeefen avond noch des Moorders ploydt bedingh'

Jae t'eenemacl voltreck , om Morghen voort te vacren

Met fijaverdiende Araf, Macrſoo gby de gheyacren.

Аері



Van all'onruften vryen veyligh:Siec,
Toobant

,

Aenftaende dieper yvatnochdenckcccrocyen uyc ,

Soois mijn raede, dat ghy van ſtanden aen belluye

Oockop den cylch dieu'tghemeen heeft voorgbedraoghen:

Siet toe en maeckhet hier in pice dat hetbeklaeghen

Uopkoom ' naderhandt. Wat mijn ghevoelen is

Sal ick u ſeggben.Opdatghyliens droeffenis

Verhoer en u ontleeghtvanalferbande quaeden

Uhanghend'boven thooft, ſoud' ick , mijn hceren , raeden

Datmen den Adel, die nietgoedigh indenGin

Voorleecker heeft,in gheener poeghen in

U Vaderlande lietmet vreeden woonen blijven.

2W.M Hoefouden vvy den Adelal ce lande uyedrijven

Lantſ. Dat's u nootfaeckelijck, wilt ghy vertrouwen mija.

3W.M. Namijn vermocdenkan ons dat gheen oorboir zijn .

Wat ſeghtghy ?r.W.M.Ick helaeslick vreel voorgrooter

Landeſ. Dievvachemen ſo ghyutenbeſten niet laecraeden. (quaeder

1.WM O Godtiboeben ick in deer laeckbeducheLandtſ.Oracdi

Gansraedeloos die noch in recht noch reeden Itaet,

Ick vloeck de tijd dat ick metu heb opghellacghen.

Landis. Hocloud'heczijn ,indien't fou gaen naer ubehaeghen ?

3.WM Indien ghymyverſocckrtot Řaedif-man ,volght het ghcer

Datkraed', oflaet met my teraedc te gaenmeteen ..

Mijn racdt is decl'indien ghy vyilt behouden vvccſen,

En 'coverighedcel uvvs levens ſonder vreeſen

Verſijoen vreedigh in u lieve Vaderlandt,

Ofjaeghcden Adelvvech foo kunt ghy fijo behouwen ,

Maer ochick vreeſ fy ſullen ons wacquaedersbrouvven

3.WM En was'tnietbeft dat vvy't licht lieten overgacn ?

andis. Hoe quaelijckzijt ghy liêns in deeſe faeck beraen!

Hoc qualijck is'eteraen, die die gheenſins gheraeden

Wilfijn.2.W.M . Eylaesick ben feer in deer' faeck belaeden .
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Ickdughtly louden ons dan weerond: Vaderlandt

i'Ontwelden foecken ftaegh , als vyandt op dehandt;

Schoon offy'tleyen daer eg alle" het baer inſchooten

Lantſ. Hoe verde dar ghyſiet!Wanpeer fyzijn ghe tooten

Uyt Vaderlandt en uyt al haerbefiren machi,

Waerhebbenfy dangoede,ofſchadt, ofgheldtde kraghe

Des Oorlogh? ſeghteens, om onsweder tebeftrijden .

En bebt gheen forghe dies, fy fullen't haerwelmijden.

Ick denck fy fullen ons wel lacten onbeſtrcên,

Ons, diedaetfullen in alhaerbefirrentreen;

Die zy in weeld dus langh tot onſer ſchae befaeten ,

Wanneer ſy fullen zijnghedwonghen dietelacțen .

Indien u eenighoogbeváltewachten ſtaet,

Soo wachtghy'tfeeckerlijck,ſoo ghy den Adel łaet

(Sonderde wieckenvanhaer krachten eensterouycken)

In vreeden weerdigheydehaer goederen ghebruycken

Tot rijckdom preuts,diç wisin haer verwecken'ſal

Oproerigheydt,toc u vervlocckren onderval.

Dirlalyad u beftaen'tvervolgb noodtfaeck lijck weefen,

*Raedtu een beften . Siet, fier dit hebt ghy tevreefen .

Dus, loecktghy niet hier in ubeererte beraen ?

Is'tmet ons,'tVacderlandt eo al hetonſ ghedaen,

Dar ghyny lichtelijckten goeden voor kuntkoomen:

Mit's dat ghyd'Edelen verjaeght, wordthaer benodmen

En kracht en machtghelijck, oplyçtweertebeſtaen

Totongheval van'tLandt,enufor grooter quaện.

Dir overweeghtby u, foo fatt ghy moeten prijlen

Hergheen ick t'uwerbeft gheraen heb. z:W M.Dieeen wiſſen

En kloeck ervacrenMan, Itacgh to fijn Raedif-man becfi

Is, namijn oordeel, d'alderluckighit die derleeft:

Namijn ghevoelen hebt ghy ons ſeer weigheräeden ,

2WM Mija'soordeels oock , wywachtenanders grooter quaeden .

Dat's
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Bur.g. Dat'swaer. 1.W.Ic prijsu raettëhooghſtéoock.B.Welda

Lantſchrijvermaeckedan voorteen vaſt befcheyt daervar

2.WM Maernu omVelſens faeck . Oflullen vvy verſcheyden?

Landeſ. By lijve nier. O ghymooghrnier totmorghen beyden ,

Ofgty.Vervvacht het volck in oproerop de hande,

Die u dan lichrelijck verjoeghen uyt hetLando.

Derhalven foo belluytom morgben voort te vaeren

Mer Velfensdoodt, die u maer alles goedes kan baeren.

Gaet doethem haelen door de Dienaers voor den dagh

Hierboven , om hem dan mer açnfien enontfagh

Te fegghen aen de doode.Bur,Gr.Welhaelthem uyt dedloote

Gky Mannen. Landif. Alſo haeft ſijn bloedt fal zijn vergoote

Toe ftraffe vande Moordt, en d’Adel altorſmaede

Te landeuytgbejaeghevoordie eerlooſe daedt:

Soo ſie ick u gheluck tot 'chooghſt'vvelvaeren grocyen ,

En frille vveeldigheydtyveer in uſtacten bloeyen .

Wat duncktu ,Heeren ,foud'u deer”gheleghentheydt

Niet vvelghelijcken ? Siec ſyvverdçu toegheſeydt

Vanmy,indien ghyvvilc mijn's reedens richt-ſnoer volghen .

Oock moerden Adel dyr het Landt. Deer zijnverbolghen,

Enbroudenu tot vvraeck licht vvel een groote quaedt,

Tot onghemeeneſchacd'vau onſ ghemeenefact,

Alshetberooven van ons vveerighe Landtf-beeren. ;

1.Mee kan veel lichter cocb yệt quaedis toekomend'speeren ,

Van langherbande,en dat verboeden, als, te laer,

Wanneer defaeckalree ghekoomen is ter daedr )

En'tvyercķen toe.Derhalven, wile gbyſchaed' vermijden ,

Soomdetgh'u cerftelijck van dar gheſpuysbevrijden.

Dic is het gheen in deeſe faeck u belt ghcraện

ins ' Kan zijn, mija Heeren: 2M.M.Siet daerkomtdenMoorde

Hy fiernoch evenitout uyt fijn vervloecke' ghệſichte .' (aer

Landtſ, Licht dathet'bangher fien yvelkortelijck berichte.
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Dat's daer. HeerBurgh-Graef, ghy fult eerſt de acoſpraeck

V.M Sier den Verraeder ceps hy fictnoch evenkoen . (doen.

5.Gr. Verracder voor het bloedt , hec voelck ghyhebt vergoocea

Van onſen Vorft en Heer, is in denRaede beſlooten ,

Darmen u cappen ſal het bloedevoeeruytu lijf,

Tor datdebleecke doode mer d'overhandt verdrijf

Uyt'rgoddelooslichaem u aenghenameleven .

Siet hier moet ghy u dan neerdachtigh cocbegbeven.

Op welcker wyſe datde rechtingh falgheſchiĉo,

Kuncghy, in dit gbeſchrift, dar ick ſal leeſen ,fico .

Men ſal oock gheenſins langher als tot morghen bcyden .

.v.7 . 'Tiswel. Ickſalmy teghens morreghen bereyden .

Pluckc, ſcheurt, en fchent het lichaem.vry ſo veelghy wilt .

Steecke, vilt en ſnijt, mijnziel die is in vreê gbeſtilc.

Uſtraffen heffen niet op 'rghene daer is binnen:

Ghy fult aen mijo ghemoedt in eeuwigheydt niet winncn.

Aen't lichacm wel ; macrdaerſtel ickmy intevreen,

En denck dacr moct oock voor'sLandes beſte zijn gelcĉo.

Dat ſalick : Tot'sLandesbeſt fal ick de ſtraffen lyden,

Daervoor ick ſal ghekcoc zijn by Na-nceven tyden.

WM Nou,Nou, praer morghenvvar, 'tis meer alsmiddernacht.

Gaccbrenghthem na bencên. Eo boude cocmorgen wacht,

Dat hy nietdoor gheweldo of ligheydtonckoomc.

RvN Gheen ſorgh mijn Heer,hy ſal ſoowelzijn waerghcpoomen.

Deforgh en ſalons nieccen ooghjelarca luycken ,

Gaer heenghy ſtickeSchelmas in'tgacloomoetje duycken.

LAN KNOL, LAPIC MELISSEN . PHLIP .

X. O Tou SchelmiJoubloedchonghd, jou Verracdervals,

M. louMoordenacr,darme rechtdecmea brackjeden halo

P. Holla, Holla , een ghevangen man isghenocgb berwaert.

.K. Ickhoudtmec ſaap, dieSchelm is gans lyden vvaert

Datmen



Datmen hem met vier pacrden van mekaerſou ſcheuren .

1.M. Ick wod deBeulwelweeſen,al ſoud van ſtongdēan gebeure

Bijn vry vaſt, ſtae ſtil, ofick ſelje bymcziel met hout Nacn.

P. Weetje vvacyvenou lijcke ? maer Kerckmieſters affer after

Schoutgaen .

#

1.M. Hoe vocrie de vlag. Voort , ſegh ick, voort of ick ſchopjeva

boven neer .

2. K. HierRidder Sonder macht,bierEelman ſonder eer,

Voort, voort, niec te preutelen. P.Wat de man moet umme

vvat fegghen:

Ic mcughtde manover, kenjc de luy foo inen doncker gat leg

ghen,

Ick ſeghic oiet mier, je vveecer of je kent, je het verſtangtva

bijnen .

J.M. Wa dunckje lan Knol als,vvas de Man blinde, ſou hy dusd

wegh niet vvel vijnen.

1.K. Sluyt toebygat, ſluyt toe, laethy daer firten koeckeloeren .

1.M.' Gerric Oom is nou in bangde van de Bueren

Gerrit Oomen Vrouvy is ien van onſe Hoeren ,

Gerrit Oom.

P. Iget hoe gaejer oock mec deur, gheooomen vvil ick feg

ghen,

Dat jy Velſen vvaert , en ick de Graef, en je facht mijn by jo

Wijf legghen,

Hoe ſouje te moe vveſen ? ick vraeghje dat.

1.M. Ickveterdeje met een moeye opſteecker naje gat.

Wil jy jou ghelijcken by de Graef. P. Wil jeyje ghelijcke b

Velfen ?

1.M. Ncen ick feecker. Velſen is een Schelm en ick ben een ma

met eeren .

Gans vvonghde vvil jeydervoorſpreke ?ſo ſeljeje vervveeret

Wat rijemedeufe befece hoykees!ja yvel yvaervviljerme hei

No
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1.x. Nou Yaap nou, cropis deKool niet öveerde , ' cher niet te bes

duyen, tactin reền.

L.M. Sraec in reến 1 die de Scheln verſchoonen vvil"die is me

Vriendt niet .

P. Ofick gelijckeois dat vraegh,ja wat een dingh, ick mienç nicç.

Ick ſegghet niet reughen , ick ſpreeck gheen Schelmen vear.

!.K. Ia welwaer meughje jeom verſteurē ,om duſkenkleynê leurs

!.M . Verſteuren: ick wilme verſteurē,houdtjebackis ,ofickſweerje

5. K. Ja,Ía,wilje kyven ?Kijft reughe me gat. (dat.

En ſeght op alme veeſten amen , en neemtje hoer of.

En yvilje vechten , ſteecktje mes in een ſtrooide en licker

bloede of.

Ick yveetje niet meer te fegghen , vvilje qualijck je danghit

mee in deKoy.

1.M. Ick in de Koy. 1.R. Ia jcy . I.M.Ick in de Koy. I.K. Ouy parma

1.M., la wel daer komtien begijnen biec een ey mier. ( foy .

Dat jeme bygac fulcken goệnVriendeniecen vvaert, jebic

nen droeghen jou niet van hier.

1.K. Ie bintmic de koppe quelt, gaet legghen mecie booft tuſſchen

men bienen .

Nana. 1.M.Na,nalbygort Na,na ! warduyckermoetjemienen

ick puurſteecke

1.K : Die'c annenomen had je malce maken, had her gelde vvel half

verdient.

1.M. By gelijckenis, een Koe is een groot bieltwilje feggé trouwen .

Maer gheeftmen een Tabbero ,en ontmalıme demouwen .

I K. Alwaerje mijn eygen Broer, ick yvodje niet maller výenfle.

L.M. DcDrocs opje vlees. I. R.Godfegen ons en allegoe menſchen,

Ey,ey,alle dingh dooden teniet,Ilaep,flaep,en daer niec dada.

Z, M. Slaepjey cotdatjemoe binr,ick blijfhier ſtaen

En fel ſchilevvachthouvve,vvant by gans vvongde

Demoordenaer heråē ſenſnoer een hoop van deuſe hongde,

Van
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Van deufe kale Ionckers, die aller verlanghenis

Datſe de ſchelm mochten krijghen uyt de ghevanghenis:

En hoe licht fouwenſe daer toe komen, als wy
dus nof

Allegaer ginghe legge flaepen . Neen ick hou ftalals een mof

Ick raeniemandt ſoo ſtoutdie’m bier van daen haelo.

Maer Flip ,Ian Kool fooder yemande na taelt

Sooſal ick roepen, paft altijd opje gheweer.

En after op ankomi lo ſchickt datje handen hebt, en betracht

je eer .

1.K. Wel ač dan,'tis geẽ kyer yverck daer ouvveluy in’tber kackē .

Sooder yemantnaçaelt foo moetjem eerſt nec hacken

'tHooftvan ſijn buyck ofmeteen lijn eſchooren vvas,

En danmoetje onsroepen , laetje dan hooren ras,

Wy, ſellenpve bykomen dat lovevve, I.M.'tSluyt niet'tis jou

om en praet te doen.

Asick hemierit 'thoofd of ſnije dan heb ick jou daer naer nie

van doen.

Ie hebt alveul quaedt kaecks , je bint ien geſelje leght daerje

leght.

P. Ien ſtruyf inje muyf.I.K. Een ſtronde inje backis . I.M. Proefi

v.vatje ſeght.

Soo vveerje hoe'tſmaeckt,ſoo feljet me vvei laete vveete :

Ick ben vvat miſſelijc van me ſelye, dat ick noyt hebbe geren .

Daer ſingher ick ſo niet mee na binnen , ncen ick trouvyen,

Diegeparfumeerde vijgęyryer dielaet ick jou vvel houvven .

Ick ben
ор ſen boers,ick ſelme vvel lijen met ham en ſpeck.

?. Aloo.Iaep.Watſegbje nouis de Karel geck.

Goe nacht Iaep van ghenacht, ghenachemijogoe maet.

1. M. Allemaersgoe maets, ick en draegb gien haet ,

Iſfer een vvoordt eſproocken dar gaetermee deur , vvoorden

ftuyten of.

I.K.
Ia maer laep asje begint dan ſpinje al vvat grof.

le lagbe
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.M. Ielaght foo ſtil, ick meendedatjeg al Niept.

: K. Ickſiep al,maer niet datje ſo luydt riept

Wordeick voacker,praet margen vpat,je conghſal verlijten .

M. Wel fie daer jen reys, nou ſel ick noch eens ſoo luyt krijten

En ſpreecken niet een voort , maer ick fel ſingen dat het een

aerdc her.

Arent, Pieter, Gyfex ,

Met mieuwes, laep, en Leen ,& c.lớc

De Gheeft van Graeve FLORIS, gaende by VELSEN .

Benedyſtes, Godt ſeghen ons,Godt behoedeons, vvat is dat ?

Kruyfje godvvouts vvat ſel hier beureo ,vvaerkruypickin en

gat.

Moort, moore, moort, help, help, help,hoebin ick hier in de

knel.

Olieven Heer,vvat Duyvelis ditovaer ofick loopen ſel.

Deilie. Wee Vellent Velfenveel verploecktemoordervviaeck

Overde vvondeo, my, u vvetrich Vorſt, ghegheven

Van umoordaed ghehandt. Ghyfult nu vveer om'tleven

Ghebracht zijn cor.de ſtrafvan foo vervloecktep faeck ,

Als deeſe moordt is. Vreeft, u eynde is naby :

Wraeck Velſen i Velfen Wraecki te vyraeck ontſeghick dy.

I.M. Dat het me niet en fiet.Oganslijden ick vveermegien raedt.

Flip ,Flip ,Naepje,'tishier gien deeghmijn goe maet, :

Flip, Flip flaep niet, lan Knol, Ian Knol, och ick bin ſoo ver

? Wat iſfergaens?men felje bykoomen,vvatiffer ?.I.M.Een gieſt.

P.Mijn Hellebaert,mijn Hellebaert.

vaert .
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1, K. 'Tis ien Hellebaert, ick loofniet ofje bent van ſinnen be

roofc.

7. M. Oganselekaerten en karel met een doeck om 'thooft ,

Komt daer trap op trap neer plos plos plos

Tot aen de vanghedeur eo al defloten ginghe los,

DeKelder gingh open en de gieſt gingher in ,

Olieven Heer,ick vveer van vervaercheydtniet waer ick bin,

P. Wac ſufnier alwaſt een maa bygat asenreus

Soo falhy koeck hebben: Welhey je fiet al deurde gaeten

vanje neus.

Alle dingh is hier aft was,de kelder is coe de deur in ſlot:

Ick loofnietofje maecke mekaer broers,watduyvel benje fot ?

Waer's laep nou hy woudſe ommers allegaer villen en ſteec

bir ken .

1. M. la vryer hadje ſien dat ickeſien heb, je ſoudt wel aers ſpreec

ken.

P. - Ick ſegh darje fwijght,of je ſeltme vertoornen ,

3 :1 En blijftmen hier Itaen opje ſchilcwacht. I.M.Me branght daer

hoornén .

Quartierin Gods naem , necn fijn man je krijghtme daer niet

weer ,

Die waecke wil die waeckt , ick ſeghje dat ick altijdt nieten

begheer.

Wacht wat je feltje Moerwel t'huys komen , blijfjeydaer wat

Itaen .

Wat iffer? 1.M.Watfouwer weſen ,een gieſt.P.Waer,Wacr iffy

I.M. Hy is daer in egaen,

Wiljemeniet love ick feltje cen Heyligê niet [wceren ,vraeghe

her Ian Knol.

P... Droomjeof mienje al waers . Ian Knol. Hy is bymefolen in's

hol
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By Velſen , ofick moetgheen langhế vveſen , deynckt nietdat

icker me ſpor.

Dat is vvat vreemts deyfere deur is immers vaft in flot.

.M . Een gieſt ken vveldeur fulcken vvijen tralie kruypen

En een Toovenaerſter kan vveldeuren gat van cen klinck-.

ſnoer fuypen

'Veurhuys in cot in de binnen -haert en maecken gheen ghe

luyt,

En gaen op en beuſemſtock ficten en vlieghen de ſchoorſtien

uyt.

Ick ſegie noch adieu ,daer vvort een nicker ebraen.

7.K. Om de vvaerheydt ce feggen Flip, icken vin oock niet geraen

Hier langer te blyven, vvilje vyaecken ſo vvaeckterallien in .

P.. Wat haelt Ian Knol . I.M.'tis beſt darje kaes koopt daer is gien

bien in ,

Hy is ſoo blijd dat hy met eeren meedeur is.

P. Wat behoevevveoock ce vvaccken aller 'tflot vvelveur is?

Maer yve krege margben licht de Duyvel tot cennuyve laer,

hoe ſouvy de Burgh-Graefkijven,

Allevevvel lap Knol'tis beft datyve hier blijven .

We raeckte licht uyt onfe eer, mijn goemaet laetje raện.

' Tis over een úyr ofien dioġh dagh , dan meugevve met eeren

gaen ,

:: Lact ons onſe eerbetrachten . Heylaep komt hiet beneên

En ſtaetje vvacht uyt. I.M. Ick denck vvel ncen ,

Ickpvilje dat:vvel fegghen,dat ick altijd nieten koom .

Goe nacht Flip, goenachtlan Knol,goe nachthoudjevroom

fan Hadieu maets.I.K. Hier iy huyevrijermetje gefalucerdebacrt.

Loopt Dat is een Krijghſman in hy is veorien fchim vervaert.

wech Gact heen iġ murrevvert , jy bint ien gieſt,

" P.

Hy ſou drieman ſeven armen of houvven dat isvvel'tmieſt,

Hy is eengepveldigh grootſpreecker ſo langergien gevyachis,

Maer



Maer Ian Knollaer onseen uyltje vanghen tot het dagh'is.

Maer vvar dunckje fellendermarghenvvel yfersop paſſen , h

loopt van ſijn vyacht.

Goe nacht ian Knol.I,K ,Goenacht,mijn ſpeciael, goe nacht.

R ET VAN EEDELEN .

Een Juffrouw niethaer Maeght.'

WA

AER is de tijdt // dat elck te leven placht,

Veyl en bevrijdt//voor'tgoddeloos gheſlacht

Nac vvil en venſch // van oproer gheeften boos,

Helaes den menſch // is nu te deughdeloos !

1

2 .

3 .

Doe doemen vvift/ gans niet te ſpreecken noch

Van liſtofcvviſt//ofhaerelijck bedroch,

Van vleyeryll en valſchelijck te biên

Eenvveſen blý // en mienender niet ien,

Noch Godtnoch eer// troch deugha is langher in

Den penſch,maer veer // van hen (helaes!) fijn fin

Streckt maercorgoedt/ en het vervloeckte geldt

'cWelck. niet en doet // als dat'cſijn meeſter quelc:

tov

Doevvasnochniet//bekenthetſnijdigh ſtael,.,

Waerbeen men fiet//herklinckrvaſt altemael

Tedeeler tijdell van meffen blanck en hart,

Wyzijn in nijdell la hace ca ovvilt veryvart. 1 in

usi

Sisz
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5 .

De Vader ſvveert//teghens ſijn cyghen Kind:

De Vriendt begheert // de doodtmee van fija vrind :

Sijn vvoede handt // drucke elck aen ſijn ghevveer

Sijn bloedeverovande// cot quecliogh en verſeer.

6.

Wat is dit laes ! //een eeuvvoock vreughdeloos,

De menſchen dvvaes // verdoolen achteloos

Het ruymepac // van haer begheercen in :

Begheercen ,vvat// begheercen ? ſonder min .

Begheerten diel/ daerſtrecken tot verdriet:

Alvvatick fiel ten ſtreckt ten goede nier :

Totſmaedcalleen // cot ſchennisen quecſuyr,

Dies ons'tghevveen // verſellec e’elcker uyr.

8 .

En niemandt kan //Helaes ! ceneynde noch

Ons ſegghen vap // dic pvoedigh cvviſten. Och !

Wat ofbelet// onl' herten van het goedt.

O God ! verſet //al'tgheen ons klaeghen doet.

VYFDE BEDRYF .

Eerſte Toneel.

DE EDELMAN MET HET PAERDT.

MN Liefvraerzijtghy? ach!
de tijdt datclckinvreeden

Teruſteleydt.De nacht een trooft dermoede leeden

Dient onstot vyaecken nu en vluchten van der hande

Naer vreemdehaerden, uyt ons lieve Vaderlandt.

Wack



Waer zijnre nu die daer op aertfche vvelvaert bouvven ?

Op oudt gheflacht, op eer, oprijdtlijck goede betrouvven :

De ſulcke koomennu albier ce ſpiegh'len haer

Aen my en u mijn Vrouvv,mijn leven ach ! van vvaer

Zijn vvyliens oock en vvaertoenu helaes ! ghekomen.

Wat raedt fal van ons zijn in deſe faeck ghenomen ?

Te vluchten ache ick beft uyt ditbedroefde Landt,

Ofandersyvachemen ſtrafen onheyl op de hande:

’tStraf over'tquaedt,vvaer aen vvy immerniet zijn ſchuldig

VRO. Ach Hemel ! vvaer is't eynd' der traenen meenigbfuldigh

Died'Adel onderdruckt uytſtortet hier te Landt:

Wat vvorter meenigh Heldt om 'tleven en tot ſchandt

Oock meenigh Vrouvv ghebracht. Helaesbedroefde tyde

Vol opgheval ,volramps, en vol vveemoedigh lyden

Voor ons. Ach Hemel ! is dan nieuyvers noch een ende

Ons klaeghens voor der handt? Waer henen dan gevvend

*kEn vveet vvaer heen . Helacs by onbekende lieden .

Waer zijn mijn vvaerdenu ons Ouders ? die ons rieden

Soo vaeck ten beſten ; vviſten ſy hetminſt hier af,

Sy fouden haer roncs-om noch keeren in haer graf.

O doodgen kunt ghy ons het ſelve padtniet baenen

Terruſte vreedigh ? Ach ! ick ſmeldt in bracke craenen

Als ick dit deynck, en ick vveer van mijn ſelfs niet meer.

Wat is het Vrouvvelijckgbeſlacht oockbroos en teer !

Hoe toe mijn ziel ?ay ſpaert u traenen menighfuldigh,

En zijt ghelijck als ick in-lyden mee gheduldigh.

Wat baer hec ofghy ſchoon u lieflijck aenſchijn decke

Mer vochte traenen ,en het hayr van 'cvoorhoofd crecke

Dit onghemeen verdriet ſal noch ten beſten komen

Zije lijdtſaem en volhart. Yet bittersinghenomen

Heeft yaeck den moeden vvel cor laeffenis ghebaer.

Millchien is oock dit leedt bevord'singhvan only ſtaec:

Edek
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Pron ,

Prok . Hoeloud' ick kunnen ach ! die ſchendighe verdrieten,

Diemy de traenen langhs mijn vyanghen afdoen vlicten

Die zijn te groot, iekmoſt vvelonbevveeghlijck zijn

Indien ick nietbeklaeghde 'tvorecd'gheval, dat mija

Enu mijn lief, dus onverliens komt overftulpen.

Edel. Van Goode vvorden vvy voel licht’lijck opghehulpen

Weer uyt het voedtfandr, noch tot een ghevvenſterſtaer.

Och! niemandevveec’eghcheym der Goddelijcker raede?

Die heeden need'righ leyde in't voetſant overrompelt.

En t'eenemaelin't flijck van ongheval ghedompelt.

Dien heft een beeter fuck vvel morghen aen den dagh

Tothoogher eer als hy noch oyt te vooren fagh.

Dit is'tonvvis beloopvan aertſe vvaerdigheden .

Hoc ſou dan kunnen doch een menſch , begacfç met reeden,

Sich quellendoch ſoo ſeer in rampſpoede cijttelijck ?

Maeroch helaes! ick vreeſ dat Gode ons uyt het ſlijck

Van onſen rampſpoed nimmer vveder op ſal beuren

Tot voorſpoede. O mijn Godt ! Edelm . Waercoe mijn liefdit

Dat toch verloorē is?beſt neemmen goede raedt (creuren?

Waer doormen oyrboirlijck de rampſpoet ovat ontgaet.

Enſchoon ofGod ons vveer geen voorſpoedt vvou verleenen

Hier op der aerden, is doch vruchteloos het vveenen .

Datons in deeſe ſaeckin'e minſtniethelpen kan .

Beſt vvachemen lijdtfaem voorſpoedt eeuwvigb-duyrend',

Den gheveralles goedes, in die vernoeghde zaelen ( van

Des Heemels , daer de fael’ghe zielen fullen praelen

In aller vveeld ', hiermeevertrooſt u dan mijn vrouvy;

Dat kan içk nier , mijn lief" ghenoomen ofickvvouvy .

Edel. Ghy kunt vvel , ſooghy vvilt u daermaer toebegheven .

10 % . Och koſtick !'kvvenfte my uyt ditbedroefde leven .

Veel ſterven die noch liever leefden op der aerd ':

O Gode! en vyaerom acht ghy my dedoodt niecvyaerd?

My

.
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Edel

Myen mijn Lief enmijn onnoofel Kintjen teeder,

Voor die invveelden noch vvelgaren leefden yveder?

Ick ſie niet voorderhande als kommeren ellendt,

Eogheen , als maer de doodtalleen ,mijas klacghens enda

O God mijn Heer ! vvaer toe vvilt ghyonsnoch bevvaeren

In't druckigh leven, enin d'uyterſteghevaeren?

Och ! lietmyeens met u ghenadigh' ooghen aen .

Ach ! my die ghy hicr fiet alfoo miſtrooſtigb ſtaen,

U 'clichaem en de ziel vryvvilligh overgheven .

Ick vvenſche maer alleen te ſterven ; Want her leven

Datben ickvvars. O doodt! Ô doodc ! komthier by mijn ;

By myrampſpoedighelule ghy ſoo vvelkom zijn.

Door u kan ick alleen het ongheval vermyden.

Mijn ziel vertrooſt u . Ghymoerdencken dathet lyden

Den uytverkorenen heeft t'aller cijde verfelt.

En ' valcniec halfſoo ſwaer dien dieder hem naſtelt;

Die kan van ongheluck wel vaeck ghelucken maecken :

En 't lyden is een wegh om tot gheluck to raccken.

Dietor gheduldigheydt maer buyghen kan ſijn ſio ,

Die treedt doorlijden tot een grooter voorſpoedt in.

Gheruftghemoedt kunt ghy door duldigh lgden winnen :

Daeromitelt wanghelaecen rampſpoedeugt u ſinnen:

Wel die hem trooſten kan in Godt. Mijn liefbedaert.

Sier hier mijn Dienaer by onsvaerdigh met het paerde.

Dar ick dehoeven ſelfs hebav'rechósaenghellacghen,

Op datmen minder ons fou weeren naetejaegben.

kHeb u kleynodien in een aerden Vac vergåert,

Diewild’ick datwy hierbedolven inderaerd",

Ofwy ofd'onſe'consbefaeten weer inweelden .

Mijn ziel vertrooſt u met het gheen wy t'laemen teelden

Tot trooſt en luft, waer na ghy dickmaels hebt ghehoopt.

Aymaecktu vaerdigh , en ghedenckt de tijdt verloopt :

H
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Wyvrachten immersſchier de tijde der dacgheraede.

Prom. OGod Gode! vvaer zijtghy numetu ghenaede?

Vaert vvel nu glaeſich -nat ſoo koel derouderRhijn ,

En al vvat my vvel cer eens placht got luſt te zijn.

Vacrt vvel mijn luitigh huys ghefocht maertoc verblijden ,

Dus in de groente alvanQuvv'Voor-Ouders tijden :

Vaertyvelgheboomcghelieft foo dicht en looyerrijck:

Vaert vvelmijn Kruye-hofen mijnbloemen noeghelijck :

Vaert vvel Luftgaerd groen vol vyelluſt en yol vveelden ,

Daer vvy, in berertijdt, foo vaeck ghenoech’lijck ſpeelden.

Spoutvyeer u blaeden uyc u doreeſtammen picc;

Voordat ghy ons of d'ool',uvreer beſchouppen fiet.

Och eycke ſchaduvv'rijck !vvaer onder dac wvy laecena

Soo dickvvils algoe nache. Ick moet u nuverlaeren .

Ick treck van hier uyt vreeſ'yan'emorrendeghemeen

WechnaereenanderLand , en kweetnoch nietwaer been .

Navolcken onbekent en vreemdelegheltachten

Die onsvoor uytghejaeght gheboeftmaerfullen achten,

Enonsmet onbeſcheydt roedrijven alle leedt.

Edel. S'en fullen nietmijn lief. YrowHet geen ickſeecker vveet,

• Kan niemant, oockmijn lief,my uythec hooft niet praecen .

Daerfalick vveeſen dan van alle man verlaeten .

Mijn lieve vvicht!Max , Mijnlief, foo langh u halve ziel,

Nochbyu is, en ſal(ſchoon ofhetal gheviel,

Datvvy by een gheflachronmenſch'lijck quaemeo vvoonen)

Uniemand nochmer(maede oflaſter-vvoorden boonen .

Gaet voor mijn Schildeknaep,neenor de teugel in u hande

En leydchetzedighlkens voort by den teughel-bandc.

VYE



VYFDE BEDRYF.

**

Tweede Toneel.

** ?

.

GRAEF VAN CLEV E. SCHILDKN AEP.

G.VÄN VELSEN , IAN KNOL, PHLIP.

G.v.c. Tismeeralsmiddernacht.Ochvvacht ick oock te ſpaede!

Het vuyr- rooc breecktſchier uyt dergulder dagheraede

Mijn Schildknaep !hem ! Sch.Wat is dac u belieftmijn Heer

G.v.C.
Komthier yan boven af en gheeft mymijn ghevveer.

En neemthec uvnick moetgaen Velfen noch eens ſpreker

Schild . Beliefmijn Heere dan oock niet eenlichroncſteccken ?

G.v.C. Gheenſins. Deinoedemenſch leydtnu te ruſtefacht,

Ick doolalleen, ghelijok Ulyfes,inder nacht;auki

OmVelſen die het nu falmet de doodtbeluyren, non

Kan ick van vriendſchaps halven niet op't bedde duyren .

In rampen teghenſpoedebetoon ick alle daegh

Wat onghevalſchte liefd 'dat ick tot hemwaerts dracgh .

Ick wandel inghevaer alsalleman te faepe

In vreeden leydr.Maeroch ! dat niemandtonsbetraepe.

Ghewaepent op denweghdus in de nacht foo laet,

Dacrommijn Dienaer wacht my ginder aen die ſtract.

'kSal fien ofick hem dan nocheens te ſpracçk 'kankoomen.

De Wachtis vaſt in flacp. Nu dien’tmy.waerghenopmen

Datickdoorgheen gheruchthaer immerswacker maeck,

En ſooom cer, jawelom al het mijne raeck,

Hier is het gat.Mijn vriendt ick kom om u te ſpreecken

Duşin de naere nachr. En wilt u niet verſteecken

Voormy, Velſen!G.V.Hou wieroeptdaerVelſen ?G.C. IcE

U Vriend. Ick koom uby,wat iller? Gviv. Och een ſchrick

Dię my quam over,midts ick was inmijn ghedachten .

Wat doec ghyhier? Giv.C : Ick kom u weedaeghwat verſachten
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Een ſeecker vriendemen eerſt in tijdt van ongheluck

Kent, die is met fijn vriendt mec-lijdigh in fijn druck.

Hoe ſoud'ick konnen doch u, mijn vriendt, vergheeten ?

U,U, mec vvienick heb ſoo noeghelijck verſleeten

Mijn's levens gantſche loop invriendſchap. Maer ey vvat

Deed'u ſoo ſchricken toch , als ick riep Vellen G.V.V. Dac

(Ick kan doch voor mijn Heer in'o minſte my niec veyaſen)

Rechts voordat ghy hier quaemt lach ick in mijn ghepeynſen

Wel diep en vvijt veryvart: Soo dar ick ſchier niet meer,

Selfs van mijn felver vpift . In deeſe ſchijn , mijn Heer,

Ismy,daer ick hier lagh ,metnaer en eyl’lijck ſteenen

Deſchim gevvondtdes dooden dvvingelandts verſcheenen ,

Het komt de Irap daeraf, en nadertmyal'tot

Hier aen detraly toe . Bof;open gaet het flot.

De gheeft die komt hier in . Maernaer ickaen de vroorden

Vermerckien die hy op de trappen had': foofoorden

Ick dat hecvvastedoen ommy te fegghen aen

De doodr,tot ftrafvan 'tleedtvanmyhem aenghedaen .

'cBleeck daer aen : hyvveef' gheftaedigh' op Gjn vvonden ;

Enm
er hybymy quam ſoo ishy bier verfvvonden :

G.v. € . Maer vveetghy dan ,mijn vriende;vveldatgby. fterven fule

Voorfeecker morgen ? GV. Ia ick trouvven.c.c.En de ſchult

En gheeft aen niemande,als allienigh aen denSchrijver

Deel vvas beteyder van de faeck: deel vvas d'andrijver.

Deef heeft alleenigh u veroorfaecke dit verdriec.

Gov.t. Dat'smy aleveleensofhy hetzy ofniet.

Ick vviftvvel dat ick gheen ghenaede fou'vervyerven

By haer.Voormy, ick beo feervvelghetrooſt teſterven .

Ick maeck gienſvvaerigheydt in't annegaen de doodt.

Maer (laes!) omu alleen, om u ben içkin noodc.

Mijn vvaerde lief,mijn ziel,mijneyghen Vrouvvvan Velſen.

Waerzijt ghynu?Och !mooght ghy mynoch eens omhelſen

So
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Soo lieff’lijck als ghy pleeght,intijde van vveeld' en luft,

Sou dit gheſchonden lijck verrotten foo gheruſt.

Schoon ofinen't hier en daer van een ghefpeên gingh voere

G.v.C. Wat ſien ick? och mijn vriende !een van deWacht ſichroerer

Nu derfick immers hier niet langher ſtaen , Ick gae

De goe Godt gunn'u hier , ofnaemaels zijn ghenae.

I.K. Flip ,Flip. P.Wat iffer?1.K.Me dunderal weer ien voor 'tgat

P.

Hey jy droomtvan ſchollen jy eet gaeren plat vis :

Slaep,Daep.I.K.Daerwaſſerbyměfiecerna weer ien in'rga

P. 1 ; le ſoudt hem in een fack eſteecken hebbé fo badjem ehad

Ie droomt mijn borſt gaer weer leggheſlaepen .

I.K ,
İck droom niet . I gar ken icker iens ien betraepen ,

Hy fel haer laecen,datwil ick hum wel ſweeren .

.... Ick ſel hem by Velfen in't gatſecten ,ben ick aer ien ma

met eer:

VYFDE BEDRYF .

Derde Toneel.

R AEDTVAN WELBORENE MANNEN .

GER AERT VAN VELSEN.

Bu,Gr. Breeckt VelfeosWaepensnu, totteecken,dat fijn zaedt,

Sal,van dit Hollandes volck, zijn eeuwighlijck ghehaec.

„Voldoet 'rghereche ghy Mannen wel . Vell Meeft aldeHelde

Diehaer en 'thaere'in yaer voor'sLandes welvaeren ſtelder

Diehebben oock ghebade, ghelijck als ick, een endt,

Een ſterfdagh opgheleydt, van pijnen en ellende.

Dies kan ickmy ditonluck (foo'tonluck is ) trooſten.

Nu ſal ick in'tghetalmeeweeſen vande grootſte;

Waer van ſoo kleynen deel bec alghemeene padt,

Ter doodtghegaen is, ſonderbloedt-verſtorten. Dat

Ben ick te lijden oock ghetrooft : Gaet my vry brouwen

De pijnen die ghywilcz'kheb niettemin behouvyen .
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Mijn lieve Vaederlande alleen door mijn beſtaen .

Schende vry dielichaem , ick en ſtoor mydaerniet aen .

Hoe foud’mijnmoedigh bartu pynen kunnen vreefen ?

Daer'kſal hier naemaels van Nae neefs ghehouden vveſen

Voorde behouder van mijn lieve Vacderlandt,

Het vvelck'ick heb verloſt van eenen dvvinghelande.

Een dvving'land diemaer ſoche de Vroomen c'onderdrucken

En haer baer oude Vryigheden te ontrucken .

Een dvving'landt, feg ick ,engeě Scherrem -Heer of Vorſt.

Hiervan ick duyd'lijck voel de cuygingh in mijn borſt,

Gheluckigh'Ingheſec’ne van mijn Vacderlande,

Nu ghy zijtvry gemaecktdoor daede van deel' mijn handen .

En daeropſterf ick nu , dat gbeenbyſond'ren haet,

i Maer liefde tot 'cghemeen, my dvvangh cordeſe daedt.

Mijn leedt (ſoo't leedt is) is uvos flaeveroijs bevryden .

" kwil voormijnsVaederlandts vvelvaren garen lyden.

Hoefoud ' een eelghemoedt,manhaftigh als het mijn,

Kunnen fijn Vaederlande fien in foodroeven ſchijn ?

Mijn lieve Vaederlandt , ſoud' ick u ſien bederven?

neen , dat kan ick nier , 'koyilchienmael liever ſterven .

Ick vveer voorſeeckerdatmy noch daer voor een loon

In'thuys der Saelighen falvvorden aengheboôn .

Wat loon het hoogſte goedt ,dac ick daer ſalvervverven.

Ep daer voor vvil ick gaereo aertſche lucken derven.

Hier booven ſal ick zijn van alle quaclen vry .

Daer vvacht ick almijn medeſtanders aen mijn zy

Oeed'le vvoorden ! Vyachtden tijdt, vvy fullen koomen

By bey de Brutos u verlofſers , trotſe Roomen .

Vermides vvy yvºrend'volghden haer voetſtappen nae,

En vryden 't Vaderland voor ſoo ghevviffen ſchae.

luyght Hollandt, Hollandtjuyghe, ick heb uin mijn leven

Gheyrijdt, Ick heb u vveer uVryigheyde ghegheven.

U oude



U oude Vryigheydt ; Ickheb udoormijn handt

Soo kloeckter daedt, verloftvan eenen dvvinghelandt.

Dit vyas 'eghevyenfte dat my immer coft gheſchieden.

Maer u beklaegheick ( O ghy braeve Edellieden )

Die (onrechtvaerdigh recht) in deſen daeghe lijdc

Voormijn beſtaen , vvaeraen ghy doch niet ſchuldigh zijt,

Ghy lijde vvelvoor een daer vvaeraen ghynier zijc ſchuldig!

Maer lijdt ghelijck als ick voor 't Vaederlande gheduldigh.

Doch dien ick meeſtbeclaegh', zijt ghy verkooren lief,

Mijn vvaerde Vrou . Mijn Heer beſchickthaerdeſen Brie

Die'r aenghenaem ,maer niettemin ſal droeflijck vveſen,

Hier in mooght ghy mijn ziel dan u verţrooſtingh leſen.

'kWenſchu hier mee goe nachttotdatmen vveder leefr,

Ey ſchrijfc haer'claetſt Vaertvvel van die het ſelfs niet heeft

R. van N. VELSEN hoe is u nu temoede?

1

GV.V. Ick ben noch de ſelfde Man,

Die Graef Floris 't leven nam.

FIN I S..
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Vonniſe vanGeraertvan Velſen.

NIE

I E T teghenſtaende datGeraert van Vellen ontallijcke en ongemectenwel

darden hadde genooten van onſen overleeden Landesheer,den Alderdoorluch

tighften ende Welgeboorenſten Vorft Floris, Graeve vanHollandt, &c. heeft hy

hemevenwel daerenbooyen, alleen van byfond'ren haet geparſt,vervordert's Landis

Adelteghens den ſelpen op te hisſen. Ende dat door hermelijcke nacht-fpraecken,

vergaederinghen ende t'faemen-/weeringen, ſo welin onde alsnieuwer Wetten ende

heylighe inſettingben,ten hooghſten verbooden ,foo langhe datſy doorvalſche treck,

onderdecxſelvan Ter-jaght ofVoghelvanght te rijden , denWelgheboorenHeere

eerſtin handen der gewapenderVyanden, endedaernae gevanckelyckop hetHuys

te Muydenghebracht hebben. Aldaerraedtſlaeghende hoe fyrghevoeghelýcxst.

metdenfelven ons Vaederlandt in en onder 't gebiedtdes Conincks van Engelando

fonde brengen, zijnſy van degemeene Onderſaeten verſtoort geworden, ende hebben

de vlucht ghenoomen .De Maorder hem omçingelt ſiende, heeftevenwel,noch op

GODT,noch deughd, noch opſtraffen endeghevaer fiende, zijnwoede endegoda

delooſe-Ziel willen voldoen; Ende denfelven onſen Doorl. Vorftom'eleven gebracht,

ons ende onsVaederlandt , vanonſen Vaeder ende Opper-hoofd berooft zynde, tot

verlaeten ende ellendighe weeſen ghemaeckt. Waer op hy Vellen voornoemt,onder

vraeght zynde, heeft allehet voorſz fonderpynenvrywillighbeleeden . Opwelcke

belydinge den Eedelſten Heere,miyn Heere Didrick van Waſſenaer,Burgh -Graef

van Rhijnlandt, NomineOfficij geeyſchthebbende,iftdat deEedele Heeren,mijn

Heeren de Raden van Staeten des Landts , den voornoemden Geraert van Velſen

wyt hoogher crachte Legis Juliæ Majeftatis hebben veroordeelt ende verdamt , als

fy hemtveroordeelen endeverdammen midtſdeſen , ghebracht teworden ter plaetſe

daermenghewent is recht te doen , om aldaer aen 'tlevengestraft te worden op wyſe

als volght:

EErfelijck, damen hemen fijnWaepen fal breecken voor fijn oogben,ende daer

Ten cweeden, dathy naecktſal worden geſteken in een Vat met yſerenagels,

ende daer in ſal gheroltworden langs den wege tot dat daer de doodt na volghte

Worden oock alle fijne goederen, roerende ende onroerende,waer gheleghen,

' Landrs Schatcamer toegheleydt.

Midtſdeſen wordt oock ingheroepenalle den vervluchten Adel, om binnen

thien aen -een - comendeSonne-Ichijnen te verſchijnen hier voor den Raedt,om

haer te verdedighen , of ten eeuwighen daghe uyt onſen Landeende Vryigheydt

ghebannen te zijn , ende haere goederen als vorenmede'sLandts Scharcainer toe

geleyt te worden. Aldus gedaen ter-Vergaederinge der Ed.Heeren ,deStaten des

Landts binnen Leyden.
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