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(Deze tekst was de voice-over van een film 
waarmee de opvoering van de Gijsbrecht door het 
Publiekstheater in 1975 werd geopend)

We schrijven het jaar des heren 1300, 
Amstelland. In deze vruchtbare delta naar de 
Zuiderzee zoekt het water van moerassen en 
kreken zich driftig een uitweg. Er wonen daar 
eenvoudige vissers en boeren tevreden samen 
om het centrum van de delta: Amstelredam. 
Sinds generaties Gijsbrechten heeft het geslacht 
van Amstel dit gebied met zekere hand bezeten 
en bestuurd. Maar de laatste tijd zucht men 
onder nimmer aflatende agressie van twee 
kanten: Graaf Floris V vanuit Holland, en 
vanuit het zuiden de bisschoppen van Utrecht. 
Vooral Floris is een geduchte vijand van de nu 
heersende Gijsbrecht IV van Amstel. De graaf 
heeft een toegewijde legermacht van wilde 
boeren en vissers om zich verzameld. En deze 
ruige wapenknechten noemen hem met trots: 
der Keerlen God. 
De aanvallen van Floris op het oude erfgebied 
van Amstel zijn hevig, gevaarlijk, en bijna steeds 
onverwacht. 
Maar Gijsbrecht zit daarbij niet stil. Op zijn 
beurt verzamelt hij de bevriende plaatselijke 
edelen Woerden en Velzen naast zich, met 
wie door huwelijken over en weer sinds jaar 
en dag hechte banden zijn gegroeid. Hun 
gebundelde kracht biedt de grafelijke benden 
taaie tegenstand. Daarnaast slaagt Gijsbrecht 
erin, zijn oom Gozewijn van Amstel op de 
gevaarlijke Utrechtse bisschopsstoel te zetten. 
En zo bezweert hij het gevaar van beide kanten 
zo goed hij kan. 
Graaf Floris doet onverwachte tegenzetten. Hij 
wil zijn tegenstander treffen in het dierbaarste 
wat Amstel en zijn bondgenoten Woerden en 
Velzen samenhoudt: hun oeroude familieband. 
Gerard van Velzen dingt naar de hand van 
Magteld van Woerden, die weer een nicht van 
het geslacht van Amstel is. 
Een huwelijk tussen die twee zal de graaf, 
perfide als hij is, proberen te verhinderen, Hij 
wil Magteld voor zich, zegt hij. Van Velzen wil 
hij schadeloos stellen door een huwelijk met een 

hoer, bij wie de graaf al eerder een bastaard heeft 
verwekt: de Witte van Haamstede. 
Van Velzen weigert deze schikking, en 
antwoordt Floris: Heer, uw oude schoenen lust 
ik niet. Dan trouwt hij toch met Magteld. 
Beestachtig is de wraak van Floris, die de jonge 
bruid vlak na haar ingetogen huwelijk verkracht! 
En dan is voor de drie verbonden edelen de maat 
vol. 
Op 23 juli 1296 zetten Amstel, Woerden en Van 
Velzen de graaf op ‘t Muiderslot gevangen. Naar 
Engeland zullen ze hem van daaruit brengen, zo 
is hun plan. 
Maar het bericht over de gevangen graaf lekt 
uit. Gewapend met verschrikkelijk moordtuig 
rukken Floris’ woeste horden op naar ‘t 
Muiderslot, om daar hun heer te gaan ontzetten. 
Men hakt en houwt bij deze aanval op de drie 
verbonden edelen zó in het wilde weg, en 
onbezonnen, dat één in woede uitgedeelde slag 
de graaf toevallig treft, die daaraan roemloos sterft. 
Natuurlijk krijgen de drie edelen de schuld van 
deze moord. 
Gijsbrecht moet vluchten, zijn erfgoed 
Amsterdam wordt nu verbeurd verklaard, en 
Gozewijn wordt van de bisschopsstoel gestoten.
Maar drie jaar later weet Gijsbrecht toch zijn 
stad, met steun van trouwe bondgenoten, weer 
onder zijn bewind te brengen. 
Amstelredam biedt dan ook onderdak aan de 
verstoten bisschop Gozewijn, en aan de non 
Klaris van Velzen, dochter van de inmiddels 
overleden Magreld en Gerard. 
En wéér wordt Amstels erfgebied bedreigd. Nu 
door de Witte van Haamstede. de bastaardzoon 
van wijlen Floris de vijfde en zijn hoer. 
Met wilde troepen Kennemers, Waterlanders en 
Westfriezen, en onder leiding van de generaals 
Diederik van Haarlem, Vooren, Vosmeer, de 
Sparendammer Reus en admiraal Persijn, 
belegert hij de Amstelstad nu al een jaar. 
Tot nu toe heeft de burgerij ‘t beleg doorstaan, 
maar de nood is door schrijnend voedsel- en 
munitiegebrek zeer hoog. 
Het is kerstnacht van het jaar des heren 1300. 
Meer dan ooit is Gijsbrechts vertrouwen nu 
gericht op de hemel. 

Wat aan het verhaal van 
Gijsbrecht voorafging 


