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Gijsbrecht van Aemstel is een toneelstuk 
van Joost van den Vondel, dat hij speciaal 
schreef voor de opening van de eerste stenen 
schouwburg in Amsterdam. De meeste 
gebouwen waren nog van hout in die tijd. Het 
gebouw aan de Keizersgracht was het eerste 
theatergebouw in heel Europa dat uit bakstenen 
werd gebouwd. Het was zo bijzonder dat Vondel 
er een nieuw Nederlands woord voor bedacht: 
‘Schouwburg’. Dat woord bestond daarvoor nog 
niet. Net zomin als talrijke andere Nederlandse 
woorden die Vondel heeft bedacht. Hij was een 
van de grondleggers van het Nederlands zoals 
wij dat nu spreken.
De architect van de schouwburg, bouwmeester 
Jacob van Campen, werd overigens door Vondel 
in de opdracht voorafgaand aan het toneelstuk 
geëerd. Die opdracht begint als volgt:

“Op den nieuwen Schouwburgh.
Aen den Raedsheer Nikolaes van Kampen.
Wy bootzen ‘t groote Rome na in ‘t kleen,
Nu KAMPEN bezigh is met bouwen… ,”

Gijsbrecht 
van Aemstel.  

De poort van de nieuwe schouwburg, die met de 
premiere van de Gijsbrecht werd geopend.

de omgeving aan, en was zo groot dat hij zelfs 
in Den Haag, Utrecht en op Texel kon worden 
gezien. Daarna werd op het Leidseplein een 
nieuwe schouwburg gebouwd.)

Geen vrouwen op het toneel
Hoewel de Amsterdamse vrouwen in de 17e 
eeuw veel meer vrijheid hadden dan elders in 
Europa (zelfs ongehuwde vrouwen mochten vrij 
over straat lopen zonder mannelijke begeleiding, 
en als enige land was het hier mannen verboden 
om hun vrouwen te slaan) mochten ze in 
de tijd van Vondel nog niet in het openbaar 
toneelspelen.
De eerste jaren werd de Gijsbrecht dan ook 
opgevoerd met alleen mannelijke acteurs, ook 
voor de vrouwenrollen! Pas in de tweede helft 
van de 17e eeuw werd de rol van Gijsbrechts 
vrouw Badeloch voor het eerst door een vrouw 
gespeeld.

De Gijsbrecht en de Nachtwacht van 
Rembrandt 
Volgens hoogleraar Herman Pleij zou het 
best eens kunnen dat Nederlands beroemdste 
schilderij, ‘De Nachtwacht’  van Rembrandt, is 
geïnspireerd op de openingscène van Vondels 
‘Gijsbrecht’. “De première was in 1638 en 
Rembrandt schilderde zijn doek in 1642. We 

De première
Op 26 december 1637 (Tweede Kerstdag dus), 
zou de opening plaatsvinden, waarschijnlijk met 
Vondel zelf als regisseur.
Maar protestantse dominees maakten bezwaren 
tegen het toneelstuk, dat zich in de (katholieke) 
Middeleeuwen afspeelt, en zorgden voor 
vertraging. Een uitvoering tijdens de kerstdagen 
wilden de dominees koste wat kost voorkomen.
Pas op 3 januari 1638 kon het stuk, kleurrijk 
en met prachtige kostuums, in Van Campens 
nieuwe schouwburg in première gaan. 
Nog even wisten de protestantse magistraten 
van Amsterdam daarna verdere opvoeringen 
tegen te houden.
Tot vanaf 1641, drie jaar na de première, tot 
aan 1968 deze tragedie over de ondergang van 
de middeleeuwse stad Amsterdam bijna ieder 
jaar rond  de jaarwisseling in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg werd opgevoerd, sinds 1841 
altijd op nieuwjaarsdag.
(Overigens brandde de nieuwe Schouwburg aan 
de Keizersgracht al op 7 mei 1772 af. De brand 
greep snel om zich heen, tastte 22 huizen in 
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weten ook dat hij het stuk een aantal malen heeft 
gezien. Hij heeft daar ook schetsen gemaakt. 
Daarop zie je lansiers en trommelaars. Toen hij 
de opdracht kreeg om de schutterij te schilderen, 
wilde hij iets anders maken dan de toen bekende 
stukken waarop iedereen min of meer op een rij 
staat afgebeeld.” 
Een aardig detail is dat Rembrandt  bij een van 
de figuren van de Nachtwacht, op zijn kraag, 
zelfs de inscriptie ‘Gijsb.’ heeft aangebracht.

Een spectaculaire voorstelling
Volgens Pleij waren toneelvoorstellingen 
in Vondels tijd veel spectaculair dan wij nu 
denken. Ze konden wellicht wedijveren met wat 
tegenwoordig een Joop van den Ende in zijn 
musicals ten tonele voert. In die tijd vlogen de 
engelen door de lucht, er werd gebruik gemaakt 

van veren en stoom om houten figuren op het 
toneel te laten bewegen. Ze zorgden ook voor 
geur. Als de duivel op het toneel verscheen stonk 
het naar stront en hoorde je knallende winden. 
Speelde een scène in de hemel, dan rook je de 
geur van viooltjes. Nu zien we op het toneel 
een bode in een lange monoloog vertellen wat 
hij onderweg heeft gezien. Dat kunnen we saai 
vinden, maar in die tijd maakten ze dat verhaal 
zichtbaar met een ‘stille vertoning’ (Een Tableau 
Vivant, waarin de acteurs zonder te bewegen 
of te spreken, een voorval uitbeelden). Er moet 
ook veel muziek zijn geweest en de reien die 
commentaar op het verhaal geven, deden dat op 
een manier van zingzeggen, een soort ‘rappen’, 
uitgesproken door drie tot vijf stemmen. 

Het verhaal
De Gijsbrecht gaat over de ondergang van 
Amsterdam in het jaar 1300. Na een belegering 
van een jaar door troepen uit de omliggende 
streken en dorpen wordt de stad platgebrand 

De Nachtwacht (1642) van Rembrandt, die 
wellicht geïnspireerd is door de opvoering van de 
Gijsbrecht van Aemstel. 
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en geplunderd. Alles wat heilig is wordt 
kapotgemaakt. Nonnen worden verkracht, de 
bisschop wordt op het altaar afgeslacht.
De toeschouwers van toen en al die eeuwen erna 
hebben het stuk meteen in hun hart gesloten. 
Zij keken naar de vernietiging van hun stad 
door een stelletje boerenpummels. Maar zij 
herkenden in het stuk vooral het verhaal van 
het oude Troje. Het reusachtige houten paard 
waarin de Grieken zich verstopt hadden om 
de stad te kunnen binnendringen, is voor ons 
natte land vervangen door het ‘Zeepaard’, een 
platte schuit, maar de list is dezelfde. En de 
toeschouwers wisten dat uit de vernietiging van 
Troje het machtige Rome is ontstaan. Net zoals 
uit de vernietiging van het kleine Middeleeuwse 
Aemstelredam het trotse 17e eeuwse 
Amsterdam was ontstaan. Want nauwelijks een 
stad op aarde was rijker, mooier en welvarender 
dan Amsterdam in de Gouden Eeuw. Vondel 
heeft met de Gijsbrecht de stad een mythe 
gegeven en daarmee kon het wedijveren met 
Rome, de bakermat van de Europese beschaving. 
Amsterdam kreeg in een klap een geschiedenis 
om apetrots op te zijn. 

Amsterdam in 1300
In de tijd waarin de Gijsbrecht speelt, rond 1300, 
was Amsterdam een veel kleinere plaats dan het 
zeventiende-eeuwse Amsterdam.
Het was een nog volledig ommuurd stadje 
met kloosters en kerken voor de uitsluitend 
katholieke bewoners, voordat het protestantse 
geloof de macht overnam.
Vondel baseerde zich overigens op een kaart van 
Cornelis Anthonisz. (zie pagina 11), uit 1544, 
tweeënhalve eeuw ná het historische beleg. 
Maar het ging er Vondel vooral om een stad uit 
te beelden met enkele prachtige oude gebouwen 
die het publiek nog steeds kende en die er 
‘vroeger’ al stonden. 

Drie eeuwen erfgoed
Ruim drie eeuwen lang was de Gijsbrecht een 
onverbrekelijk onderdeel van de cultuur van niet 
alleen Amsterdam, maar van heel Nederland. 
Citaten uit het stuk werden vaak en door velen 
gebruikt. Enkele voorbeelden: ‘Waar werd 
oprechter trouw - dan tussen man en vrouw - ter 
wereld ooit gevonden?’, ‘De wetten zwijgen stil 
voor wapens en trompetten’ en ‘De liefde tot zijn 
land is ieder aangeboren’. 

Elke nieuwe generatie Nederlanders kende het 
stuk. En eeuwenlang was voor elke acteur een 
(hoofd)rol in de Gijsbrecht een hoogtepunt van 
zijn of haar carrière. 
Er was (en is) geen land ter wereld met zo’n 
theatertraditie als Nederland met de Gijsbrecht 
van Aemstel.   
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd de Gijsbrecht  
zelfs een verzetsdaad. Het was ook niet moeilijk 
om in de ‘Rei van Klaerissen’ in de aangeklaagde 
koning Herodus de Duitse leider Hitler te zien, 
of zijn Nederlandse plaatsvervanger Mussert.
Maar in de roerige zestiger jaren van de vorige 
eeuw nam de populariteit van de Gijsbrecht 
plotseling af. Het toneelstuk zou niet meer 
voldoen aan de wensen van het publiek. Zo 
kwam in 1968 een einde aan de jaarlijkse 
Gijsbrecht traditie.

Een Gijsbrecht met 
filmfragmenten
Enkele jaren later, in 1974 en1975 speelde 
het toneelgezelschap ‘het Publiekstheater’  
de Gijsbrecht nog even in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg. In deze ‘moderne’ opvoering 
werd gebruik gemaakt van filmfragmenten. 
Van de film-opening is de ‘voice-over’ in dit 
bulkboek verwerkt. En het hele Derde Bedrijf is 
in dit bulkboek afkomstig van deze bijzondere 
opvoering.
Sindsdien zijn er nog wel opvoeringen van de 
Gijsbrecht geweest, maar vooral op andere 
locaties en meestal zonder dat er nog veel van 
Vondels meesterwerk in te ontdekken was. 
Pas op 1 januari 2012 heeft ‘Het Toneel speelt’ de 
traditie weer opgepakt, in de Stadsschouwburg 
en het is hun bedoeling om dit ook de komende 
jaren weer te blijven doen.

Het Toneel speelt
In deze nieuwe opvoering door Het Toneel speelt 
wordt dit verhaal over de belegering van de stad 
verteld in een stalen constructie en tegen een 
splijtend voordoek, waarop de beroemdste oude 
plattegrond van Amsterdam, die van Cornelis 
Anthoniszoon, is afgebeeld. De spelers dragen 
merendeels zwarte en grijze kleding naast de 
rode kostuums van de geestelijken. Ook de 
tekstbehandeling is af en toe ‘gemoderniseerd’. 
Drie van de vier ‘reien’ werden vervangen door 
“gerichte gedichten” van Willem Jan Otten. 
Van Ottens versie van de eerste rei, die van de 
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Amsterdamse Maagden, is een deel opgenomen 
in dit bulkboek, naast de originele tekst.

De taal van Vondel in de 21e eeuw
Maar juist het omgekeerde maakt de opvoering 
van Het Toneel speelt ook zo bijzonder. Want, 
naast die drie herdichtte ‘reien’, blijft de taal 
van Vondel respectvol gehandhaafd, maar is 
tegelijk toegankelijk gemaakt voor 21e eeuwse 
toeschouwers (en lezers).  
De lezers van dit bulkboek kunnen dit zelf 
beoordelen. In Vondels eigen tekst zijn anno 
2012 uitvoerige annotaties nodig (met dank 
aan mevrouw dr. Mieke Smits-Veldt) om het 
toneelstuk volgbaar te maken voor de lezers van 
nu. In het einde van het vijfde en laatste bedrijf 
heb ik die annotaties achterwege kunnen laten. 
De weergaloze alexandrijnen van Vondel zijn 
bijna onmerkbaar aangepast aan het publiek van 
nu, maar zonder de kracht van het rijm aan te 
tasten. 
En dat slotfragment komt uit het speelscript 
van Het Toneel Speelt. Toch lees je en hoor je 

daar nog steeds Vondel, dezelfde Vondel van het 
originele Eerste Bedrijf in dit bulkboek. Dat is 
een hele knappe prestatie.

Tenslotte: Een liefdesverhaal
We zien al eeuwenlang Gijsbrecht zelf als de held 
van dit verhaal. Maar als Gijsbrecht een held 
is, dan is zijn vrouw Badeloch dat helemaal, en 
eigenlijk de heldin van dit verhaal. De uitvoering 
van Het Toneel speelt heeft dit ‘onderliggende’ 
thema veel beter opgepakt dan eerdere 
uitvoeringen. Dit maakt, vooral in het laatste 
bedrijf, duidelijk dat de Gijsbrecht eigenlijk 
niet eens zozeer gaat over de geschiedenis van 
Amsterdam maar op de eerste plaats over iets 
veel universelers, de liefde.
Wat kon Vondel toch prachtig schrijven over 
de liefde, niet alleen over de liefde van een man 
voor zijn stad, of voor zijn broers, maar ook over 
de hartstochtelijke en onvoorwaardelijke liefde 
van een vrouw voor haar man.

Theo Knippenberg
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Joost Van den Vondel wordt door velen 
beschouwd als de grootste dichter die het 
Nederlandse taalgebied ooit heeft voortgebracht. 
Hij werd geboren in 1587 in de Duitse stad  
Keulen. Zijn ouders waren protestants en enkele 
jaren eerder de katholieke stad Antwerpen 
ontvlucht. In 1597 verhuisden zij naar Amsterdam. 
Daar trouwde Joost van den Vondel in 1610 met 
Mayke de Wolff. Hij verdiende zijn brood met zijn 
kousenhandel in de Warmoesstraat. Zijden kousen 
kostten in die jaren zestien gulden in de winkel, 
die hij van zijn vader overgenomen had. Drie van 
zijn vijf kinderen, onder andere Constantijntje, 
zalig kijntje en Saartje, de vreught van de buurt 
overleden heel jong.

Van den Vondel begon te dichten en werd lid van 
de Brabantse rederijkerskamer “Het Wit Lavendel”. 
In 1613 leerde hij Latijn om Seneca te kunnen 
lezen, en later leerde hij Grieks om zijn toneelstuk 
Palamedes oft vermoorde onnooselheit te kunnen 
schrijven. De politieke machtsstrijd rond Johan 
van Oldenbarnevelt en prins Maurits was de 
aanleiding voor Palamedes. Het is een scherpe 
kritiek op de stadhouder, en de auteur moest 
Amsterdam ontvluchten. Hij verbleef 

enige tijd in Beverwijk, maar moest toch voor het 
werk terechtstaan, en kreeg de forse boete van 
300 gulden. Palamedes werd echter een populair 
toneelstuk, waarvan tot 1800 minstens vijftien 
drukken zijn verschenen. 
In 1641 bekeerde Vondel zich tot de Rooms-
katholieke Kerk, wat hem niet in dank werd 
afgenomen in Amsterdam, waar protestantse 
predikanten veel invloed hadden. Maar de 
schouwburg in Amsterdam was daarentegen 
een katholieke aangelegenheid, met katholieke 
schouwburgbestuurders.
Zij gaven Vondel de kans om zijn weergaloze 
toneel-talent  te ontwikkelen. Hij groeide uit tot 
een beroemde dichter en toneelschrijver. En zijn 
teksten werden op muziek gezet door de grootste 
componisten van die tijd.

Toen zijn kousenzaak in de Warmoesstraat in 
Amsterdam failliet ging, Vondel was duidelijk een 
betere dichter en toneelschrijver dan winkelier, 
werd hij in 1658 suppoost bij de Bank van 
Lening, een lucratieve erebaan, waar hij in 1668 
gepensioneerd werd. 
Joost van den Vondel woonde op het Singel, niet 
ver van de Torensluis. Daar werd hij op zijn oude 
dag verzorgd door zijn dochter Anna en zijn nicht 
Agnes Block. Hij overleed op 91-jarige leeftijd. 
Als zijn laatste werk dichtte hij spottend zijn 
grafschrift:

Hier leit Vondel zonder rouw,
Hy is gestorven van de kouw.

Joost van den Vondel .

MEER LEZEN? Klik hieronder:

(Koninklijk Bibliotheek)
Een complete bibliografie op dbnl 
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Het Eerste Bedrijf
Op de middag voor de kerstnacht treedt Gijsbreght, de heer van Aemstel, met 
militairen en burgers door de Amsterdamse Haarlemmerpoort, de grens van de stad. 
Nadat de stad een jaar belegerd is geweest door de Kennemers en Waterlanders, die 
de dood van graaf Floris V wilden wreken, hebben zij om onverklaarbare redenen 
het beleg opgegeven. In afwachting van nadere berichten stelt Gijsbreght vast dat ‘het 
hemelsche gerecht’ uiteindelijk erbarmen (medelijden) heeft gehad met de belegerden. 
In een historische terugblik beargumenteert hij zijn onschuld aan de moord op de 
graaf en zijn inzet voor het algemeen belang.
Willebord, de abt van het Kartuizerklooster iets buiten de stad, vertelt (zonder te 
weten dat de vijandelijke opperbevelhebbers Willem van Egmond en Diederik van 
Haarlem hem een rad voor ogen hebben gedraaid) hoe onderlinge twist de oorzaak is 
geweest van de aftocht.
Dit bericht wordt bevestigd door Vosmeer (een vijandelijke spion), die gevangen 
is genomen. Een schip met rijshout, ‘het Zeepaard’, dat door de vijand is 
achtergelaten, zou volgens hem bestemd zijn geweest om materiaal te leveren voor 
een dam via welke men in het geheim de stad had willen binnenkomen. Door ruzie 
onder de aanvoerders zou dit plan niet zijn doorgegaan. Gijsbreght gelooft nu dat 
de vijand werkelijk vertrokken is. Hij laat Vosmeer vrij en beveelt het schip de stad 
binnen te halen.
Een ‘rei’ (koor) van Amsterdamse meisjes zingt een vreugdelied over de overwinning en 
bereidt zich voor op een dubbel feest; men viert immers ook de geboorte van Christus.

1 volx: Het volk omvat allen die in de 
belegerde stad aanwezig waren, d.w.z. 
een ruimere groep dan degenen die het
Amsterdamse burgerrecht bezaten.
2 Mijn broeder: Arend van Aemstel, de 
onderbevelhebber van de krijgsmacht 

van de Aemstels.
3 Alhier: Gysbreght wijst op het terrein 
ten oosten van de Haarlemmerpoort, 
van waaruit hij -in de verbeelde 
situatiemet de zijnen naar buiten is 
getreden.

4 het gansche land: het gansche land 
bestaat uit Holland-West-Friesland en 
Zeeland, de twee staten onder gezag van 
de Hollandse, sinds 1299 Henegouwse 
graaf (zie ook vs. 141).

Het hemelsche gerecht* heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde* vesten,
En arme burgery; en op mijn volx1 gebed,*

En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
De vyand, zonder dat wy uitkomst durfden hopen,
Is, zonder slagh of stoot, van zelf het veld verlopen.*
Mijn broeder2 jaeght hem na, zy neemen vast de wijck,*
En vlughten haestigh langs den Haerelemmer dijck.
Zoo stuift de zee voor wind met haer gedreve* golven.
Zoo zaghmen menighmael een kudde wreede wolven,
En felle tigers vlien, voor ‘t ysselijck geschreeuw
Van aller dieren vorst, den hongerigen leeuw,
Om niet al te levendigh en versch* te zijn verslonden
Van* hem, die op zijn jaght geen aes* en had gevonden.
Hoe snel, hoe onverziens is deze kans gedraeit?
Alhier,3 daer ‘t leger lagh, is ‘t veld alsins* bezaeit
Met wapens en geweer,* verbaest* van ‘t lijf gereten,

Gysbreght van Aemstel – Treurspel.
GYSBREGHT VAN AEMSTEL

Het [...] gerecht: het goddelijk bestuur
benaeuwde: nauw ingesloten

mijn volx gebed: het gebed van mijn volk

is ... verlopen: heeft geruimd
neemen [...] wijck: zoeken zonder 
ophouden een goed heenkomen

gedreve: opgestuwde

al [...] versch: levend en wel
Van: door; aes: voedsel, buit

alsins: overal
wapens en geweer: alle soorten 
wapentuig/verbaest: in paniek
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Van ingebeelden schrick, en uit der hand gesmeeten,
Om zonder hindernis te vlieden langs den wegh.
Ia op ‘t verjaeren zelf van ‘t jaerige belegh*
Word d’afgestrede muur van ‘t lang belegh ontslaegen.*
Hoe zal het gansche land4 van ons verlossing waegen.*
De Kermerlander had met Waterlander dier
Gezworen duizendwerf,* dat hy met zwaerd en vier
Vernielen zou eerlang* de menschen en de daecken,
En tot een kerreckhof en asch en puinhoop maecken
Mijn oud mijn wettigh erf,* en delven* al mijn eer 
In eenen poel,5 tot wraeck van Floris hunnen heer:
Om wiens vervloeckte dood ick lijde zoo onschuldigh,
Als yemant lijden magh,* doch draegh mijn kruis geduldigh:
Of zoo* ick schuldigh ben, en heeft het my gemist,*
‘t Is uit onnozelheid,* en zonder argh* of list.
Neef Velzen,6 lang geterght, van eige wraeck geprickelt,
En Woerden7 hebben my hier listigh in gewickelt,*
En ‘t schoonste voorgestelt, en eerst de zaeck verbloemt
Met wonderbaeren glimp:* maer ‘k heb hun wit verdoemt*
Zoo dra, als ick verstondt, hoe grof zy zich vergreepen,
Met den gevangen graef op Engeland te scheepen,
En sloegh dien voorslagh* af, ten beste van ‘t gemeen,
En ried de ridderschap en al de groote steen
Te roepen,* om den vorst zijn’ moedwil* te besnoeien,
En geen uitheemsche maght noch koningen te moeien,*
Noch overzees geweld8 te haelen in het land;
Veel min het hoofd des lands te helpen aen een’ kant:*
Waer uit een springvloed is van zwaerigheên gesproten,
Die over steden ging en vast gebouwde sloten,
En dorpen zonder end, en menschen zonder tal,
Van allerhande staet,* dien ‘t eeuwigh smarten zal.
Noch hiel de wraeck geen’ stand, en gaf zich noit te vrede;*
Al had zy uitgeroit, ten negensten gelede,*
Wat Velzens stam bestond,* of van zijn maeghschap* 
scheen.
De nieuwe riddeerschap9 en steden in ‘t gemeen
Verbonden zich wel streng,* met diergezwooren eeden,
Handtasting* en geschrift, dat zy bezeeglen deden,
Van nu in eeuwigheid, met onverzoenbren haet,
Aen Woerden, Velzens bloed, en Aemstel, dezen smaed
Te wreecken, en van zoen te reppen noch te roeren.
Ons maeghschap zit verdruckt,* durf schild noch wapen 
voeren,*
En geeft gewilligh schot en lot,*10 om zoo gerust
Te leven, en de glans des adels blijft gebluscht.*

’t jaerige belegh: het beleg dat een jaar 
geduurd heeft/ontslaegen: verlost

waegen: met ophef spreken

dier [...] duizendwerf: met duizend man 
een dure eed gezworen/eerlang: weldra

erf: grondgebied/delven: begraven

magh: kan
Of zoo: maar indien/heeft [...] gemist: 

heb ik ongelijk gehad
onnozelheid: een zuiverheid van 

gemoed/argh: boos opzet
gewickelt: betrokken

Met [...] glimp: fraai verhuld in 
bedrieglijke schone schijn/wit 

verdoemd: bedoeling veroordeeld
voorslagh: plan

roepen: bijeen te roepen/moedwil: 
willekeur

te [...] kant: van kant te maken

Van [...] staet: zonder onderscheid van 
welke rang of stand dan ook
gaf ... te vrede: was bevredigd

gelede: graad
bestond: tot ... behoorde/maeghschap: 

familie

Verbonden [...] streng: sloten zich aaneen 
in een sterk verbond/Handtasting: 

handslag

zit verdruckt: houdt zich gedekt/schild 
[...] voeren: het familiewapen niet in het 
openbaar te dragen/geeft [...] lot: brengt 

vrijwillig belasting op

7 Woerden: Herman van Woerden, de 
vader van Machteld, was een zwager van 
Gijsbreght.
8 overzees geweld: Velsen en Woerden 
wilden een krijgsmacht van de Engelse 
koning te hulp roepen.

9 nieuwe ridderschap: de nieuwe adel 
was door Floris V tot ridder geslagen, in 
tegenstelling tot de oude adel waartoe
Gysbreght c.s. behoort.
10 En geeft [...] lot: door belasting te 
betalen verzwijgen de Aemstels c.s. dus 

het recht op belastingvrijheid dat de 
adel indertijd bezat.
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