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VOORREDE .

e verzameling die wij onder de hoede der
Antwerpsche Bibliophiles in de wereld zenden,
bestaat grootendeels uit refereinen en ook uit
andere gedichten der XVIe eeuw, door leden van verscheidene Rederijkkamers vervaardigd . Allen bijna, zijn
zij in den gewonen tram zulker gewrochten opgevat
gedriepikkeld in suede, met eene clausule aan den Prinche,
met stokken en andere dergelijke halsbrekerijen versierd,
met menigvuldige bastaard- en stopwoorden doorzaaid, en
niet zelden, onder voorwendsel van diepzinnigheid, met
raadselachtige spreekwijzen vervuld . Wat bun onderwerp betreft, zijn deze gedichten voor de groote helft
van godsdienstigen aard . Vele andere zijn zedelijke of
humoristische opstellen, eenige behooren tot de alledaagsche zaken .
Het zij vooraf gezegd, dat wij ze geenszins voor meesterstukken aanbieden . Zij zijn echter, in bet algemeen,
ruim zoo goed, en zelfs bier en daar beter, dan hetgeen
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wij van den tijd der beroerten bezitten ; en wij zijn van
meening dat zij zonder aarzelen mochten uitgegeven
worden .
Doorrijk mag onze gedrukte literatuur v a n R h e t or ij k e niet heeten . Van de oudste stukken afaan, tot en
met die van het einde der XVIe eeuw, die uitgegeven
zijn, de « C o n s t » van Casteleyn, den bundel van
Anna Byns, de Spelen van Sinne van 1539, 1561,
1562, enz . e r in begrepen, zou men nauwelijks een tiental
boekdeelen kunnen vormen . Dit is zeker niet veel voor de
honderd vijftig Kamers, die destijds in onze zuidelijke
Nederlanden met zooveel fever den dichterlijken akker
bebouwden . En nochtans moet men bekennen, dat het
ruim genoeg is, wanneer men gadeslaat hoe zouteloos
en gebrekkig de rijmelarij is, die door den druk bewaard
bleef.
Men zal ons dan wellicht vragen, of het noodig en
nuttig is, nog eenige boekdeelen dergelijker gewrochten
bij de reeds bestaande to voegen . Welken rijkdom zullen
een honderdtal Refereinen aan den vaderlandschen kunstschat bijbrengen ?
Op die vraag valt het licht to antwoorden .
De XVIe eeuw is het merkwaardigste tijdvak onzer geschiedenis . Nieuwe gedachten zweven door het Christendom . Moedige stemmen laten overal tot dan toe
ongehoorde woorden weergalmen : vrijheid van geweten, onafhankelijkheid der ziel . Een groot gedeelte
van Europa scheurt zich van de Roomsch-kerkelijke overheid los ; de Nederlaridsche provincien worstelen tegen
de Spaansche dwingelandij ; al de geesten, al de krachten
zijn in werking . Kunst en wetenschap, staatkunde en
maatschappelijk leven, alles zoekt nieuwe grondbeginse-
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len, alles treedt nieuwe wegen in . Door de pas geboren
uitvinding der boekdrukkunst was eene nieuwe macht in
de wereld ontstaan : de macht des woords . Weleer klonk
het woodd slechts van mensch tot mensch ; nu luidt het
voor de menigte, flu verspreidt het zich door land en yolk .
Geene verovering des geestes gaat nog verloren, geene
gedachte blijft langer verborgen ; al was het menschelijk
vernuft tot dan toe op het veld van kennis en wetenschap
heeft geoogst, words het algemeene voedsel, door de
drukpers aangebracht .
In onze vruchtbare en volkrijke gewesten, had de boekdrukkunst vroegtij dig den gelukkigsten invloed uitgeoefend . De kleine zoowel als de groote steden waren goed
voorzien van onderwijs-gestichten ; het getal boeken was
aanzienlijk, groeide van dag tot dag aan ; het peil der
algemeene geleerdheid stond in Nederland ruim zoo
hoog als in de begunstigste streken . Daarvan getuigen
de menigvuldige maatschappijen, die het gezamentlijk
genieten der vermaken van den geest, door kunst- en
letterbeoefening, voor doel hadden : de schildersgilden
en de kamers van Rhetorika . Niet dat wij deze laatste
met onze huidige geleerde genootschappen durven vergelijken ; maar zij waren in die tij den de eenigste
vergaderingen ;, die onder hunne leden al telden was
bij de burgerij en bij het yolk geleerdheid en vernuft
bezat, al was naar vooruitgang streefde . Zij beoefenden,
wel is waar, alleenlijk poezie en tooneelkunst ; maar
toch moeten wij opmerken, dat zij door hunne gewrochten, hoe onvolmaakt deze ook zijn, de leeringen,
de nieuwe denkbeelden der R e n a i s s a n c e, in de
moedertaal voor de menigte toegankelijk gemaakt hebben . Tooneelspelen en refereinen bewijzen ons, dat de

rederijkers eene uitgestrekte kennis bezaten der Grieksche
en Romeinsche oudheid . Geen feit uit de Godenleer of
de Geschiedenis, dat zij niet bewerkt hebben . Ja, verbazend is de hoeveelheid classicisme, indien men zoo
spreken mag , die toenmaals door hen in steden en
dorpen verspreid is geweest . De letterkundige waarde
hunner voortbrengselen staat doorgaans beneden de middelmaat ; zij geven niet altijd blijken van diepe geleerdheid, maar getuigen toch van eene leerzucht, die men
thans misschien niet meer zoo krachtig aantreft . Zonder
twijfel was de stichting goed, en haar invloed zou stellig
gunstiger geweest zijn, indien het haar gegeven ware
geweest zich in eene vrije omgeving to ontwikkelen ;
zonder twijfel ook zou zich de dichttrant gaandeweg
verbeterd hebben ; maar nauwelijks begonnen de kamers
in bloei to komen, of zij werden doodelijk getroffen .
In het jaar 15 17, preekte doctor Marten Luther in
Wittenberg de hervorming der Roomsche Kerk . Men
weet welken bijval zijne stem in Duitschland genoot .
Weinige maanden later vindt men sporen van de invoering zijner leer in Antwerpen ; in het begin van I5 19
werd zij daar opentlijk verkond door eenen kweekeling
der Wittenbergsche Academie, eenen vriend van Luther
zelf, door den prior van het Augustijnerklooster, Jacob
Spreng, of Jacobus Prapositus . Deze en zijne medebroeders moeten dadelijk bijval gevonden hebben, vooral
bij het vroom en geletterd gedeelte der bevolking ; want
het is in de Scheldestad, dat de eerste Lutersche boeken
in de Nederlandsche taal van de pers kwamen .
In het jaar 1520 waren De Thien Gheboden
Godts, door M . Luther, broeder van de St . Augustiner oirdene, gepredikt, reeds gedrukt ; in de
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volgende jaren zagen de T e s s a r a d e c a s, de Dude
A dam en vele andere het licht . Groot was de invloed,
dien zij destij ds uitgeoefend hebben ; dock, zoo streng
zijn zij vervolgd geweest, en met zooveel hardnekkigheid vernield, dat zij heden ons nauwelijks door een of
twee bewaarde exemplaren bekend zijn . diet is niet lang
geleden, dat men begon de eerste boeken der Nederlandsche reformatie in aanmerking to nemen . Langzamerhand zijn zij uit hunne schuilhoeken aan den dag
gehaald, en nu kunnen wij bepaaldelijk oordeelen van
welken aard deze ingevoerde geschriften waren, en of
zij de strenge, de afgrijselijke maatregelen wettigen welke
door de overheid tegen drukker of schrijver er van
uitgeroepen werden .
Wat zien wij, telkens dat wij, van tij d tot tij d, een
diet zoo streng veroordeelde boeken ontdekken ? Nederduitsche vertalingen van het Oud en Nieuw Verbond,
Psalmberijmingen, ascetische bijdragen, stichtelijke gedichten, alles bijna van uitsluitend godsdienstigen aard ;
niets tegen Keizer of overheid . De keizer, zoon en
voedsterling van Vlaanderland, werd kinderlijk bemind,
en de landvoogdes Margaretha niet minder ; geene stem
verhief zich tegen hun gezag . De voorstanders der nieuwe
leer waren even goede onderdanen als hunne andere
landgenooten ; waarom dan die ijselijke plakkaten, die
bloedige vervolgingen tegen hen gericht ?
Men weet het : in die droeve tijden was ketterij eene
misdaad van gekwetste Majesteit, en de keizerlijke hand
voerde het zwaard der Kerk . Alzoo, naarmate de onroomsche gedachten in het yolk doordrongen, moest de
Roomsche keizer volgens zijne staatkundige overleve-

X

ringen, immer geweldiger en krachtiger zijn zwaard
laten nedervallen .
Al wat Karel de Vijfde en zijne opvolgers veroordeelden, in zake der vrijheid van geweten, der vrijheid
van drukpers, der vrijheid van bet woord zelf, is gekend .
Straffen van alien aard schitteren in hunne plakkaten
scherpgerecht, kerker, ballingschap, flood door bet vuur,
door bet blood, door de indelving, en aanslag der goederen bovenal .
Tusschen de rederijkers bevonden zich van eerst of
aan vole aanhangers der nieuwe leer . Onze talrijke
kamers telden onder hunne leden al wat onder de burgerij en bet yolk geleerheid en kennis bezat : afstammelingen der oude werkende gemeentemannen, lieden,
die eene zekere onaf hankelijkheid genoten . In hunne
vergaderingen werden de vooruitstrevende denkbeelden
van den tijd vrij behandeld, en uit hunnen kring zijn
vole zanggedichten der nieuwe leer in bet yolk doorgedrongen . Maar, zooals de beer de Hoop Scheffer
zegt (') « hoeveel grooter was bun invloed, wanneer
zij hunne zinnespelen of battementen in bet openbaar
opvoerden, en honderden, somtij ds duizenden toeschouwers voor zich hadden, en - zoo al niet uit innerlijke
overtuiging, flan toch uit zucht om den volkssmaak to
streelen - er toe gedwongen werden de moralisation
en bijbelsche voorstellingen, waarmede hunne spelen
overkropt waren, dienstbaar to maken voor de bestrijding der kerkleer, ofwel in hunne kluchten den spot to
drijven met de priesterschap . » Zoo is bet flat Schotel
(i) Geschiedenis der Her vorming in Nederland, bi .

208 .

XI

ze de eerste leeraars van het onvervalschte
Evangelic heeft genoemd .
Vele bewijzen der vorderingen, welke de nieuwe gedachten maakten, kunnen uit de bekende feiten van den
tijd getrokken worden . De bundel Spelen van Sinnen,
to Gent in Juni r 5 3 9 uitgevoerd, heeft ons eenige verbazende stalen hunner vrijmoedigheid overgebracht . Nog
stouter is het spel : d e B o o m d e r S c h r i f t u re, dat
hetzelfde jaar to Middelburg uitgevoerd werd, en in
Antwerpen ten jare 1546 de oorzaak was van het doodvonnis, uitgesproken tegen den Rederijkersdeken, Jacob
van Middeldonck . (')
Deze, en nog eenige andere dergelijke gedrukte gewrochten, werden al spoedig op de lijst der verbodene
boeken gesteld ; spoedig ook kwamen er plakkaten
tegen de Rederijkers en hunne werden uit . Onmiddellijk
gevoelde de overheid hoe ernstig die beweging was ; en,
zoozeer de kamers voor de hervorming door bestuur en
geestelijkheid begunstigd waren geweest, zoo zeer werden
zij naderhand door Keizer en Kerk vervolgd .
De Rederijkers werden dan, van eerst af, uijandelijk
behandeld . De kamers werden in den repel wel niet
gesloten ; vele slachtoffers leverden zij wel niet op aan
den toorn der overheden ; dock zij gingen onder een
knellend juk gebukt, of hunne werkzaamheden werden
in eene andere richting gewend . Noch de openbare vertooningen, noch de groote plechtigheden werden verboden ; maar zij waren aan zulke strenge voorschriften
onderworpen, dat zij al minder en minder konden plaats
grljpen .
(1 )

Zie : Antwerpsch Archievenblad, VIII, 359-62 .
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Nochtans was de ingenomenheid van het yolk voor
feesten, ommegangen en landjuweelen zoo sterk, dat de
Rederijkers, ondanks alle beletselen, hier en daar nog
hunne krachten hebben willen beproeven . Men vindt
er een voorbeeld van in het vermaard landjuweel der
Violieren, to Antwerpen gevierd in het jaar r 5 6 i, bij
den aanvang onzer groote omwenteling .
De Kamer had, volgens de nieuwe voorschriften, aan
het landbestuur de onderwerpen of vragen der spelen, ter
keuze voorgelegd, medegedeeld . Het gebeurde nu dat, van
de 24 voorgedragen vragen, er 21 van der hand gewezen
werden, terwijl slechts drie onschuldige, met alle mogelijke voorbehoudingen, toegelaten werden .
De Kamerbroeders namen de gestelde vragen aan ; zij
behandelden hun onderwerp volgens de voorschriften der
Rhetorica, en verborgen de onbeduidendheid dervergunde
gedachten onzer het klatergoud der dichterlijke omkleeding en den luister der tooneelopvoering . Voor de oogen
was dit landjuweel het prachtigste, dat ooit in onze
gewesten gevierd wend ; maar het was de zwanenzang
der instelling en het leverde niets op voor den geest .
Welke strij d kon er ontstaan tusschen kampers, die
wederzijds nauw geketend lagen ? Welken geestdrift,
welken hartstocht, welke bitsigheid zelf konden gewrochten inboezemen, waaruit al wat tot vaderlandsliefde, vrije gedachten, of vooruitgang moest aansporen,
verbannen was ; gewrochten; die geen enkel woord
inhouden mochten, dat onaangenaam zou geklonken
hebben in de ooren onzer vreemde overheerschers of
hunner gevolmachtigden ?
De in de toegelaten landjuweelen bekroonde stukken
zijn tot ons gekomen, zorgvuldig en prachtig gedrukt,
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wel is waar, dock, op welke wijze zijn zij behandeld
geweest ? Men leze, tot nadere inlichting hieromtrent,
de goedkeuring, die aan het einde staat van het Brusselsche Refereinboek van 1563 : « Deze Refereynen en
liedekens zijn gevisiteerd ende gheapprobeert bij besondere prochiaens der plaetsen daer de selve Refereynen
ende Liedekens gecomponeert zijn . Ende boven dien
noch elck Refereyn ende Liedeken bezonder gevisiteert
ende gheapprobeert bijden Eerweerdighen heeren ende
meesteren Laurentium Metsium, plebaen van Ste-Goedelen kercke binnen Brussel .
Men voege de vorstelijke goedkeuring daarbij ; want,
alhoewel het staatsbestuur aan de geestelijkheid afstand
gedaan had van het nazicht der boeken, bleef het toch
aan de wereldlijke overheid voorbehouden, den laatsten
stempel op alle drukwerk to prenten . welk vrijzinnig
gedacht, welke galm van menschelijk gevoel zou dezen
dubbelen hinderpaal hebben kunnen to boven komen ?
Doorbladeren wij die schaarsche gedrukte verzamelingen der S p e l e n van S i n n e n, welke in land] uweelen
voorgesteld werden, wat treffen wij dan in het algemeen
aan ? Spelen, Factien, Prologhen in den jammerlijksten
trant, op de eenvoudigste onderwerpen . wij erkennen
wel, met Schotel, dat men hier en daar een vers of
eene zinsnede aantreft, die niet volkomen flauw of onbeduidend is ; dock, wat kinderachtige uitbreiding, wat
ellendige samenspraken ! Ook denken wij dat Snellaert
het bekroonde spel van het landjuweel van 1561 al to
gunstig beoordeelt, wanneer hij schrijft : x dit stuk
misschien kan gehouden worden voor de zuiverste uitdrukking van eene zijde der toenmalige letterkunde . Het
ademt eenen geest van edelheid, en men vergeet den

vorm voor het grootmoedige en menschelijke dat er in
heerscht . x
Neen, onder het wantrouwen, dat in het midden der
XVIe eeuw op de Rederijkers drukte, in eenen tijd dat
alle schriften, zooals Schotel zegt, « eerst door priestess
en hoofdofhcieren onderzocht moesten worden, » kon er
niets edel, hartroerend, of vooruitstrevend ontstaan .
Alles was verboden, alles verdacht . Geen geschrift zag
den dag, hetzij dicht- of prozastuk, of de censuur had
er iets aan to berispen . Zoover was het gekomen, dat
de tegenschriften om den voortgang der nieuwe leeringen to bestrijden, zelf verboden werden ; zooals het in
1527 met de schriften van Eckius tegen Luther het
geval was .
Dit feit alleen is voldoende om to begrijpen, waarom
er zoo vele refereinen en gedichten van katholiek gehalte
onuitgegeven in de boekerijen zijn gebleven, en onder
andere zelfs eenige stukken van Anna Byns . De meeste
onder deze laatste zijn uitbreidingen van spreuken uit de
schriftuur, of hebben betrekking op de eene of andere
qu2estie, waarover toenmaa s twist was ontstaan tusschen
de oude en de nieuwe leer . Het bespreken der schriftuur
was verboden aan eenieder, die niet wel gefameerd theologies was . De kring, waarin Poesis zich destijds mocht
bewegen, was dan zees beperkt . Den weg der Amoureusteyd, Pegasides plein, en dergelijke streken was het
haar toegelaten to doorloopen ; maar geenszins het
strijdperk der vooruitstrevende gedachten .
Een onbekende dichter heeft, in een merkwaardig
referein, op zees krachtige wijze, de verlegenheid der
dichters of rederijkers in die droeve tijden uitgedrukt .
wij laten het stuk hier volgen, dat, denken wij, nooit
is uitgegeven geweest .
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Als de weerelt turbelt in een bedectelic quaet,
als men Babel timmert, dat d'een dander niet verstaet,
als Jefabels propheten op twee fynen hincken,
als Ifrael murmureert tegen Godt obstinaet,
als our t' geloofs wil d'een ryc teghen het antler staet,
als die hoere court wt den kelc des lafters fchincken,
als die princen t' bloet der heylighen drincken,
als Jeremias beweent fy ons verfeeren,
als die menfchen verkeerde dinghen dincken,
& door nieuw leeringhe lichtveerdich verkeeren,
als die gheleerde diverfche opinien leeren,
& elc in den hemel wilt met fynen fans,
als men derruer over al dus fiet vermeeren
dan ist quaet rethorifyn fyn oft predicant .
Als t' ghemeynte difputeert in alle hoecken,
als d'onwyfe de Schryft wilt onderfoecken,
alsmen alle Taken wilt controleuren,
als de fcholier fynen meefter wilt vervloecken,
alsmen condemneert diversche boecken,
die hem berommen der heyliger schrifturen,
alsmen Godts woort fiet trecken en flueren
d'een fus dander foo, waer dat by is gefint,
alst t' volc ter weerelt is foo vol errueren
Batmen meer menfchen ghelooft dan Godt bemint,
als hem elc to prekene onderwint
en den magnificat wtleyt naer fyn verftant,
als hierom discoort is tuffchen den vader en t' kint
dan ift quaet rethorifyn fyn oft predicant .
Als Arrius herefyen ryfen,
als Joannes Hus wilt fyn leeringh pryfen,
alsmen inquisitie gaet ordoneeren,
als elc fyn opinie wilt metter schrift bewyfen,
daer commotie wt fpruyt & fwaer afgryfen,
als Bat men mandamenten gaet publieren,
de welcke 'force & riguer saluteren
teghen hun die ghebrekelic worden bevonden,
als d'efels dan willen de schapen regeeren
fonder goe regeerders oft ghetrouwe honden,

alsmen moet fwyghen oft fpreken met twee monden,
ende dat een man our een seghwoort court inden brant
als de weerelt des dangieren heeft ontbonden
dan if} quaet rethorifyn fyn oft predicant .
PRINCE .
Als difcoort fyn kercken, cloofters & cluyfen,
alsmen niet en mach ftraffen alle mesuyfen,
als d'overheyt haer ghebrec niet en willen hooren,
als gheestelic & weerlic fyn vol abuysen,
als vol erruers fyn hoven & huyfen,
als twisten & kyven gheleerde doctoren,
als force der waerheyt court veriforen,
alst periculeus is van Schrifturen fpreken,
alsmen componiften acht sotten & doren,
als de predicanten met vreefen preken,
als de waerheyt Overt in den hoek ghefleken,
als hooverdye wilt hebben de overhant,
als de weerelt vol is van fulcken ghebreken
dan lit quaet rethorifyn fyn oft predicant . (')

De man, zooals men ziet, zwemt tusschen twee
waterkens : hij is noch Roomsch, noch Geus ; heden
zou hij een twijfelaar genoemd worden .
Alle andere beschouwingen daargelaten, bewijst dit
stuk, hoe de gewrochten des geestes noodlottig moesten
overgaan tot woordenkramerij, en beoefening van letterkundige kunstelarijen ; zij mochten, in een woord, geen
antler streven beoogen, dan hetgeen de overheid zonder
achterdocht toeliet, ja zelfs aanmoedigde, our de werkzame kracht van den geest in den weg der lijdelijke
gehoorzaamheid to houden .
Niettemin, hoe droevig de tijden, hoe hevig de vervolgingen ook waren, nooit werden de geesten vol( 1 ) Lit het handschrift S . II ., 29, der Brusselsche Boekerij .
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komen versmacht . De vrijheidzucht onzer ziel is eene
altijd opwellende macht ; geen geweld kan haar verpletteren, geen breidel haar temmen . De geschiedenis levers
ons talrijke voorbeelden dezer troostende waarheid op .
Tijdens onzen opstand tegen Spanje, was de drukpers
in het land krachtig beteugeld ; en niettemin vinden wij
nog heimelijk gedrukte boeken, die zonder twijfel den
schrijveren het leven zouden gekost hebben . De conventiculen, de gesprekken, de woorden zelf werden met
nauwgezetheid onderzocht ; het was echter niet mogelijk
alles to ontdekken . Wanneer de Rederijkers dan als
medegezellen onder elkander in hunne kamer vergaderd
waren, genoten zij hunne voile vrijheid . Ten tijde der
eerste verschijning van den nieuwen'godsdienst, en later,
in voile beroerte, hebben zij meermaals tusschen vier
muren eenen vurigen lofzang uit de Psalmen aangeheven, of een smadelijk hekeldicht tegen de vreemde
overheerschers toegejuicht . Bij de broederlijke maaltijden, onder het klinken der glazen, lies men toch sours
een liedeken of een referein weergalmen, dat Spanjaard,
geestelijke of kwezel zou verschrikt hebben ; men
waagde het zelfs somtijds wel een spel nit to voeren .
Zeker was het moeilijk hiertoe to geraken ; en toch zijn
er bewijzen van, dat to Antwerpen, hoofdzakelijk op het
Gildentooneel, stukken zijn vertoond geweest, waarvoor
de schrijver van wege de overheid veeleer een streng
vonnis dan wel eene goedkeuring to verwachten had .
Onze Brusselsche boekerij bezit nog in handschrift E e n
vasten spel van Sinnen hoe smenschen gheest
van tvleesch, die went, en die duyvel verleyt
word . Het stuk is onderteekend : Clodius Presbyter .
Een tafelstuk van twee personagien to weten
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de wereltsche gheleerde ende godlicke wyse
om to spelen voer een christelicke congregatie .
Wilt jonck bekeeren composuit a° 1558 . -- Een
Present van Jonste, Vrientschap en Trouwe .
Tpresent is eenen Bybel . Ghespelt den 21
January a° 156o op Dolyftacxkamer op een
tacxken . Geteekent : Waer is de Waerheyt . Gassiere composuit a° 1559 . -- Drie spelen van
Sinne van Dwerck der Apostelen, ghespeelt to
Antwerpen den 9 April 15 63, door Willem van
Haecht, den vermaarden facteur der V i o l i e r e n . Alhoewel dit stuk tweemaal gedrukt werd, to Emden in
1557, en to Dordrecht in 1592, is bet zoo zorgvuldig
nagejaagd geweest, dat de exemplaren ervan allerzeldzaamst geworden zij n . D e B eke e r i n g h e P a u l i door
den zelfden, is met approbatie gespeeld, maar nooit,
dat wij weten, door den druk in het licht gekomen .
Wij kennen er nog andere, en Snellaert vermelt er
ook eenige in zijne Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in Belgie, bl . 169 .
De talrijke onuitgegeven stukken, die nog links en
rechts bestaan, laten ons hopes, dat men daarin jets
beters, of ten minste jets belangrijkers zal aantreffen dan
in de met goedkeuring gedrukte bundels van dies tijd .
Het is in het ongekende dat wij den echten geest, de
getrouwe weerspiegeling der gedachten van bet yolk,
door den dichter uitgebreid, moeten opzoeken . En wij
durven als grondregel vaststellen, dat al wat wij kennen
uit goedgekeurde boeken bet middelmatige is, en dat
er beter moot bestaan .
Het is onder dezen indruk, dat wij zonder vrees deze
verzameling aan de Antwerpsche Bibliophiles voorstellen en ze onder hunne bescherming uitgeven .

-- XIX --

De stukken, die deze bundel bevat, zijn dus enkel
een handvol onbekende, verborgene of straf bare gedichten uit den tijd onzer vaderlandsche omwenteling .
Zij zijn alien uit een geschreven boekdeel getrokken,
dat wij in eene veiling to Brussel, in het jaar 1869, voor
onze nationals boekerij aangekocht hebben .
Het geschreven boek bestaat in eenen band, klein 4 °
formaat, inhoudende 245 bladzij den, geschrift der XVIe
eeuw ( 1 ) .
Eene nauwkeurige beschrijving van dit boek schijnt
ons noodzakelijk .
De Codex is in zijnen oorspronkelijken staat, van
eenen perkamenten omslag voorzien, die door het gebruik
lichtelijk beschadigd werd . Buiten op bet vlak leest men
N° Viere ; van binnen : den Boek N° 4, N° Viere .
Het eerste schutblad bevat dit opschrift
In desen boeck geteeckent met nomber Viere, syn
gheschreven hondert vierenveertich refereynen ails
vervolgende den nomber van een tot hondert vierenveertich, met oock een tafel oft register voer in desen
boeck, omde voerschreven refereynen ghevoegelyck to
vinden, elck op synen stockregel volgende op den
a . b . c . d . opden nomber vans getal, als oock op den
nomber vande bladeren in desen boeck ghenombert
van nomber een tot tweehondert vyvenveertich bladeren . Desen boeck behoort toe aen my Jan Debruyne,
Godt geeft God neemt, want icken selven al met myn
eygen hant geschreven heb, inden jars vyfthienhondert negenenseventich in Antwerpen .
Syn 144 Refereynen . N° 4 . N° Viere,
(')

De bl. 30 en 3 i ontbreken,
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Hierna volgt de tafel der refereinen, beslaande vier
bladzijden ; aan her einde dezer tafel heeft de Bruyne
later met eene bevende hand nog aangeteekend
NOTA .
Tsy wyff oft man // wie conste can
van Rethorycken,
fouten noteert // 1st gefaelyeert
in desen boeck iet,
der consten aert // onvervaert
laet toenlyck blycken .
Maer die geen bescheet // daeraff en weet,
sy soo coen niet
dat by hier doe // aff oft toe,
int lesen oft schryven ;
maer laet soot staet II ; als 1st goed oft quaet,
later soo blyven .

Dit twaalftal verzen is op de keerzijde van blad 274
herhaald .
Uit die stoffelijke beschrijving blijkt, dat wij eene verzameling voor ons hebben, uitgeschreven door zekeren
Jan de Bruyne van Antwerpen, welke in de jaren 1579
en 1583 leefde . Twee of drie kantteekeningen, die in
her boekdeel voorkomen, geven ons to kennen, dat de
verzameling uit minstens zeven boekdeelen bestond .
Waren de andere zoo dik als deer, dan is her to vermoeden, dat zij to zamen meer dan duizend refereinen
inhielden . De lezer van den tegenwoordigen bundel
oordeele, of her verlies der andere to betreuren is .
war bevat flu onze bundel, en hoe heeft De Bruyne
hem verzameld ?
Volgens hem bevat de band 144 . Refereynen . Dit gezegde is wel niet heel juist ; al deze stukken zijn stellig
geene refereinen ; eenige zijn gedichten van verschillen-
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den aard ; dock de schrijver was rederijker, en voor
hem moest het woord refereyn boven alles klinken .
De verzamelaar schijnt het opmaken eener Anthologie
der ongedrukte gedichten van zijnen tijd voor doel
gehad to hebben ; en natuurlijker wijze heeft hij ze,
voor het grootste gedeelte, in de voortbrengsels der
Rederijkkamers gezocht . Onder de 144 stukken van den
bundel, hebben wij er nauwelijks vier of vijf aangetroffen,
die destijds gedrukt geweest zijn, en dit nog op een
zeer beperkt getal exemplaren ; zoo deelt hij ons, bijvoorbeeld, Tvelteeken der fransoysen a° dryen
t a c h e nti g, merle, een stuk waarvan de Brusselsche
boekerij een exemplaar op een plakkaatblad bezit, en
dat verder door hedendaagsche afdruksels gekend is ;
zoo treffen wij ook in den bundel een dozijn gedichten
aan van Anna Byns, waaronder een enkel dat in gedrukte uitgaven voorkomt .
In onze aanmerkingen teekenen wij zorgvuldig de
reeds vroeger gedrukte gedichten aan, voor zooveel
onze nasporingen ons dezelve hebben doen aantref
fen .
Verscheidene bijzonderheden doen ons veronderstellen, dat de verzamelaar alles uit schriftelijke bronnen
heeft geput : het verschil van spelling volgens den
tongval der schrijvers, de afwijkende lezingen, vergeleken met de eenige gedrukte gedichten, en vooral de
inhoud der stukken . Onder deze bevinden er zich weinige, die de goedkeuring der bitsige censuur zouden
verkregen hebben . De afschrijver heeft voorzeker de
geheime registers der kamers in handen gehad, of wel
heeft hij de stukken van de dichters zelf gekregen . welke
moeite moet hij zich getroost hebben, welke gevaren
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getrotseerd, om zoo zeven boekdeelen van verbodene
stoffen bijeen to rapen !
Het laatste punt, dat wij to onderzoeken hebben, betreft den afschrijver zelven .
Hetgeen de Bruyne ons over zichzelven mededeelt is
niet veel : hij heette Jan, hij had voor zinspreuk ((God
geeft, God neemt, » en hij heeft geschreven van het jaar
1579 tot 1583 .
Waarschijnlijk was hij ook rederijker in eene der
Antwerpsche kamers ; wij hebben echter nergens een
voortbrengsel van zijn dichterlijk vermogen aangetroffen,
met zijnen naam of zijne zinspreuk onderteekend .
Er words nochtans elders van eenen Jan de Bruyn
melding gemaakt . Het hoogstgewichtig en meermaals
uitgegeven stuk : Les moyens de remedier a Anvers
t 5 66, een stuk waarover een helder licht verspreid
werd, dank aan vele ongekende' bescheeden in het
Antwerpsch Archievenblad, uitgegeven door M .
A. Genard (IX, bl . 379 en volgende) opgenomen, bevat
in het kapittel : Le concistoyre des Martinistes,
den naam JAN DE BRUNE, sucrier, en in de aanteekening op dezen naam staat to lezen : Jan de Bruyne, suykerbacker, oppidanus, words vermeld in eene akte van
x 1 September 1565 .
Verder, in de Graf- en Gedenkschriften der
pro v i n c i e A n t w e r p e n, boekdeel der kloosters, treft
men de volgende aanwijzing aan
In het 0 . L . V . Klooster, gezegd T e r Z i eke n, staat
in een glasraam
Daar Magdalena Jefum
heeft gevonden
vint Jan de Bruyn
fynen colt tallen ftonden .

-- XXIII

Zou Jan de Bruyne de suikerbakker, en Jan de Bruyn
de kostganger van Ter Zieken, een en dezelfde persoon
zijn ? Zulks is niet onmogelijk . Het dichtje uit Ter
Zieken bewijst dadelijk, dat het door eenen rederijker
opgesteld werd . Zou men zelfs niet durven veronderstellen, dat de schrijver der vier hierbovenstaande regelen
zich dezer twee verzen herinnerde
Naar fyn heylich woort tot alien ftonden
den coftelycken fteen hebbende gevonden,

die men in het referein III van ons boekdeel aantreft ?
Zou men ze voor al to vermetel houden, de veronderstelling naar welke de suikerbakker Jan de Bruyn in
mannenjaren de nieuwe leer zou aangenomen hebben,
en uit dien hoofde vervolgd zou geweest zijn ; dat hij
naderhand een stil en verborgen leven zou geleid hebben, en zijnen tijd doorgebracht met het opzoeken en
afschrijven van rhetoricale gedichten, en dat hij eindelijk, misschien in armoede vervallen, God g e e f t
God n e e m t, in 0 . L . V . Gasthuis zijnen toevlucht zou
gezocht hebben ? De onuitputtelijke bron der Antwerpsche archieven zal ons wellicht vroeg of laat de waarheid daarover doen kennen .
Wat ons betreft, wij danken den moedigen en werkzamen man, die ons deze gewrochten des geestes heeft
bewaard, en wij zouden het terugvinden der andere
door hem afgeschreven banden voor een gelukkig toeval
aanrekenen .
Wat al eigennamen, wat al uitboezemingen der gevoelens, der verlangens, der misnoegdheden uit de
onstuimigste tijden onzer geschiedenis zouden zij ons
niet oen kennen !
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De trant flier gedichten zou wellicht, wij herhalen
het, somtij ds eenen glimlach verwekken, alhoewel zij
bevallig schenen in den tij d flat zij geschreven werden ;
nochtans hopen wij in die menigte gedichten er meer
flan een aan to treffen, der lofspraak waardig , door
Snellaert toegezwaaid aan den bundel van het landjuweel
van z S 6 z ; meer dan eene flat de vermaarde uitboezemingen van Anna Byns mag evenaren . En, terwijl wij
dezen laatsten naam onzer pen laten ontvallen, zij het
ons toegelaten, hem als eene aanbeveling voor onze
uitgave to laten gelden, daar zij eene aanzienlijke
reeks tot nog toe ongekende en onuitgegeven refereinen
derAntwerpsche dichteres bevat . Bij dezen naam voegen
wij nog diegene van Willem van Haecht, Frans Fraet,
Jan Fruytiers, Pieter Heyns en meer anderen die niet
vreemd zijn in de geschiedenis der Nederlandsche
dichtkunst .
Nu nog een paar woorden over het stelsel, flat wij
aangenomen hebben bij het uitgeven van flit boekdeel .
De verzameling van Jan de Bruyne behelst stukken
van alien aard ; groote en kleine staan ordeloos achter
elkander . Wij hebben zijne volgnummers dus niet behouden, en eene rangschikking aangenomen die beter
met onze typografische verdeeling overeen komt . .
Het handschrift is klaar en duidelijk . Wij hebben
weinig moeilijkheden in het lezen der woorden ontmoet .
Antlers was het gelegen met de schrijfwijze en de verdeeling der zinnen .
Zooals wij het deden opmerken, behield de Bruyne
in het algemeen de oorspronkelijke spreekwijze en spelling der handschriften . Er ontstond daaruit eene zekere
verwarring in het schrijven van veelerlei woorden .

-- xxv
Hij maakt geen verschil tusschen y en ij ; hij schrijft
in de Fransche uitgangen dolorues, coragiues, enz . ; hij
verandert zelf overal den klank eu in ue . Al deze of
dergelijke afwijkingen of eigenaardigheden, hebben wij
laten bestaan . Het was nochtans noodig eenige verbeteringen aan den oorspronkelijken tekst to brengen, en de
gelijkvormigheid in hetzelfde stuk to behouden . Wij
hebben, in ieder geval, in onze nalezingen getracht alien
twijfel, elke zwarigheid, iedere verandering to verklaren .
De grootste moeilijkheid bestond in het vaststellen
der punten . Ons handschrift draagt geen antler teeken
dan de dichtschreven en de komma's, en deze zijn nog
geplaatst volgens eenen regel, die in het geheel niet
overeenstemt met de tegenwoordig aangenomen gebruiken .
Door al die distels en doornen der rhetorikale ge-s
dichten heen, is het somtijds zeer moeilijk den goeden
weg tot den waren zin to ontdekken . Wij hebben daarin
volgens ons beste vermogen gehandeld, en gelukkiglijk
de goede hulp der heeren Jan van Beers, Max Rooses
en P . Buschmann aangetroffen . Het zij ons toegelaten
hun hier onzen vurigsten dank uit to drukken voor
hunne vriendelijke en hooggeschatte dienstwilligheid .
K . RUELENS .

{•}

I

En verwondert u niet, ghy Godts vercoren // knechten,

in dieren tyden, oorlagen, oft fware geruchten,

al wil de weirelt Godts kinderen verloren // llechten,
metten cruyce Christi, wilt itoutelyc voren // vechten ;
doer den fchilt des geloofs aen, fonder duchten,
als Godts falige, vercoren : ten fyn geen cluchten .
Met den geest der gerechticheyt u fterckelyc bevryt ;
metten fwerde inde hant, als trooitige vruchten,
dwelc is Godts woort, datter fcherplyc fnyt ;
metten paliter van hope dock vruechdelyc ilryt ;
& vreeit niet al haer boot heyts beginners,
al words ghy als Davidt van Saul benyt
metten cruyce Christi, fult ghyt al verwinnen ;
Y
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het moet al gecruyft fyn, dat court to lande binnen .
Al wil de weirelt Godts kinderen met confuys 1/ plagen,
oock dinckende opt fchriftueres verfinnen
elc die falich Overt, moet met Chrifto fyn cruys // dragen .

Wie was ter weirelt ooyt fonder ftryden ?
Aengaende die int geloove (fyn) warachtich
Patriarchen, propheten, en hadden geen bevryden ;
ja, den Godts fone moefte felve lyden .
Omdat by vander door foude verryfen crachtich,
heeft hem de weirelt Chriftus gecruyft onfachtich,
vervolcht & verfmaedt met drucke feere .
Wy, die fyn erfgename fyn warachtich,
moeten ooc foo vervolcht fyn met fulcken keere,
want de difcipel en mach niet beter fyn dare fyn heere .
Tot alle menfchen heeft Chriftus gefproken int openbaer
hebt ghy my lien & foeckt ;hy myn leere,
neemt op myn cruyce, & volcht my naer ;
want en geloovigen en is tcruys niet to fwaer .
Niemant en can Godts kinderen int abuys // jagen,
oock dinckende met de fchriftuere voerwaer
elc die falich Overt, moot met Chrifto fyn cruys // dragen .
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Hierom heeft ons Paulus tot eender leeringe gefchreven,
in wiens geeff noyt geen verblyden en was vonden,
dan int cruyce Chrifti hooge verheven
verre fy van my, fprak by int leven,
dat is fevers in verblyden fou teeniger ftonden
dan int cruyce Chrifli, goes in vergronden .
Maer dit cruys Chrifti, daar aff Paulus ons doer vermonden,
ten is van goudt, fullever, noch van metale .
Wie dit cruys draecht, tfy Vlaminck oft Wale,
hem en dienen geen oorcuffen onder de ellebogen fochte ;
want Godts kinderen, in fweirels wille, falen
& dragen tcruys Christi, met rypen gedochte .
Hoort Paulus, die byder kercken leven mochte
nochtans, feyde hy, en wilde is noyt naer fulcx
[gefpuys // vragen ;
al waft dat by by nachte met fyn handen wrochte
elc die falich Overt, moet met Chrifto fyn cruys // dragen .

PRINCHE .
Princhelyck, broeders, bout u cleyn van valuere ;
veracht u de weirelt, fyt erm inden geeft .
Als ghy fyt gecruyit met fweirels demuere,
dan fult ghy u trooiten metter heyliger fchriftuere .
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Alfoo Godt ons leers : de weirelt niet en vreeft,
is hebfe verwonnen ; Johannes fchryft : den keen
oock ftaet ons int Evangelic bewefen
is en come niet om vrede, ins fweirels foreeft,
maer is brenge u tfweert, fpreckt Chriftus, foo wy lefen ;
tis noot, daer moet vervolginghe wefen
wee hen door wie dat fal gefchien !
Dus, broeders, al is tvlees gecruyft en befnefen,
en wilt daerom van Godts woort niet vlien ;
is gaen vuer, is wil u een plaetfe befpien .
Al wil de weirelt Godts kinderen met confuys // plagen,
blyft volftandich, flits Chriftus bedien
elc die falich went, moet met Chrifto fyn cruys // dragen .

A

II

C orts

ginck
is wandelen bYden avont fpade,
b

daer icker hoorde feer deerlyck kermen ;
is dachte fy hebben verdriet oft fchade .

Dus bleef ick wat ftaende, Godt moetse ontfermen .
Deen feyde : wat de ick gehout, och armen !
Myn wyff fmyt my wel tienmael ter weken ;
ja, floelen & bancken werpt fy naer myn dermen .
Ic ducht fy fal my hals & beenen breken ;
is dencke fy is by vrou Grimmare geleken,
& ick by finte Gommaer, diet al moet lyen .
Dander fprack : och ! compere, hoort my eens fpreken
met de myne en fal is geenfins bedyen,
want fy is luy en vuyl, vol leckernyen .
Ja, peyfdic, fydy foo gequelt met plagen :
de fulcke mogen thouwelyc wel beclagen .
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De fulcke mogen wel beclagen thouwelyc ;
want, foo ick hoorde, elc was met de fyn gequelt .
Och, fey deep, fy roept tot my foo bouwelyc
Waer fydy ghy hennen ? Floech op ! Soeckt, geeft gels !
En ift dan niet wel naer haven fin getelt,
foo moet is van cloppers boonen eten .
Ic houwe, al beriep haer den necker uit velt,
dat by van haer fou worden ter neer gefmeten .
Och, ftaeckfe dock onder deerde feven fpeten,
is en houde myn leefdage immermeer meere,
want geen man int fladt en Overt foo verbeten .
Ic moet haer knecht fyn, fy is vrou & heere ;
fy kyft, fy grimt, fy fchuymt gelyc den beere .
Waey, vrint, fprack dandere, dblyckt tallen dagen
De fulcke mogen thouwelyc wel beclagen .

Is douwe quaet, fel, boos van levene,
foo is de myn een landfaet fonder regement ;
opt ftrate proper, fraey en jent, als de verhevene,
maer in hugs iffe mevrouwe van vuyl Covent ;
wat is winne oft coope, twort van haer gefchent .
Wie en fou dan fulc bouwelyc niet betrueren ?

Ic geloove, had icfe van to voren gekent,
dit verdriet en fou my nu niet gebueren ;
want alien haer voorftel is lueren en fueren,
clappen, lammeren, van deep hugs in dandere .
Dies is om thouwelyc heb veel dolueren,
& druck brant in my, als den falamandere .
Dit clagen dees twee, elc tot malcandere .
Ic dachte tgaet fonder fpreken oft vragen
De fulcke mogen thouwelyc wel beclagen .

PRINCHE .
Moeten dan dees jongens niet geluckich wefen,
die naer een vrouwe ketfen & loopen ?
Als fy aen een goey geraken, twort geprefen ;
want, naer myn duncken, foo ist om coopen
een forchgelycke coomenfchap ; & niet ontcnoopen
en canmen den bans, dat is tquaetite van al .
Maer daer en dencken niet om de meefle hoopen ;
dan, als fy een wyff hebben, hier in dit dal,
hen dunckt tis al gewonnen, fpel en bal ;
ten minften dat fy de coe hebben metten feele,
niet eer en fyn fy geruft dees jongens mal .
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Maer als fy dan een quaey crygen tharen deele,
foo roepen fy dickwils, eer acht dagen : beele !
gelyc is dander twee hoorde gewagen
de fulcke mogen thouwelyc wel beclagen .
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III

H oort, Chriflen broeders, die in dat bloet
Chrifli, des onnoofelen lammeken goes,
fyt gewaffen & gefuyvert van fonden,
geroepen tot het eeuwige leven bet,
dwelc by u bereyt heeft, ifI dat ghy doer
naer fyn heylich woort tot alien ftonden .
Den coflelycken fleen hebbende gevonden,
wilten met voorfichticheyt bewaren wyfelyc,
& ooc, met fimpelder herte, duergronden
fyn groote ontfermherticheyt, tot uwaerts ontbonden,
waer duer by die duecht doer groeyen pryfelyc,
flortende in u fyn gaven jolyfelyc .
Ghy en fult niet vreefen eenige ertfche tormenten,
ifI dat ghy nae Chriflus woort advyfelyc
fyt fimpel als duyven & wys als ferpenten .

I0

Het ferpent, als een wys voerfichtich diet,
wetende dat fyn huyt is verandert fchier,
cruypt duet een eng gads tot diet fpacie,
wt treckende dour vel, wort vernieut duert dangier .
Soo moeten wy, duet water & duet vier,
duet druck & veelderhande tribulacie,
duet de enge poorten, naer ons vocacie,
ingaen inde coelte in Gods ryc verheven,
wtdoen den ouden menfche & fyn fondacie,
den nieuwen aendoen aldus doperacie,
de weirelt verfaken vans hooverdich leven ;
begeerte des vlees & der oogen aencleven
de weirelt meeft duet fulcke accidenten .
Aenmerckende den regel hier voer gefchreven
fyt fimpel als duyven & wys als ferpenten .

Syt fimpel int quade, maer duet wyfheyt doer duecht ;
in eendracht fonder arch, als een duyfken verhuecht,
geen galle hebbende, fimpel van manieren ;
wacht u voer valfche propheten, foo ghy belt muecht ;
doer gelyc als een ferpent hoorende vruecht
oft mufycke, voys, duet een wys beitieren,
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ftopt fyn ooren, want de nydige gieren
plegen to bedriegen doer fulc famblant .
Al willen u Babels cooplieden fchoffieren,
leers van Chrifto fimpeiheyt om u verchieren ;
hour u als fchaepkens onder de wolven ; want
als een roofe fydy onder de doornen geplant .
Al verblyt de weirelt met haer adherenten,
haer wefen vergaet ; dus bid is u abondant
fyt fimpel als duyven & wys als ferpenten .

PRINCHE .
Wacht u voer den prinche defer weirelt quaet,
die om u to verflindene rontom u gaet ;
dus waeckt en bids, wildy fyn luften fchouwen ;
op dat ghy .de becoringe wederftaet,
vliet der weirelt pompiuefen hooverdigen raet ;
wilt u als dongeleerde fimpelyc houwen,
want fiencie verheft duet tfimpelyc brouwen .
Heet flan niet meefters op flees eerde bloot,
waer doer de lieffde foude mogen vercouwen ;
want de lieffde en fal gees hoocheyt brouwen ;
de lieffde fticht vernederinge minioot

& ootmoedige fimpelheyt duet wyf heyt groot .
Dees lieffde moetty vast in u herte prenten .
Wildy worden gefpyit met dat levende broot
fyt fimpel als duyven & wys als ferpenten .
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IV

Den heelen nacht hebic myn handen uytgeitreckt,
u foeckende, lieff ; maer, doen is was ontweckt,
myn iterkte, myn Godt, u en heb is niet vonden
to dien tlonden .
Mynen leger Overt van mynen oogen bedecks,
fwemmende in tranen u focht is fubjeckt
die ftadt rondomme ; is Overt van nyder gebonden,
geflagen vol wonden,
ongenadelyc my ins duyiter gefonden,
daer is ilrangelyc Overt van leeuwen omfeten,
die my wilden eten .
Myn vyanden quamen, opfperrende haer monden,
& feyden : flits den dash, nu Overt ghy verbeten,
ontwee gefpleten .
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Doen heb is wt den buyc der hellen gecreten .
Ghy, lieff, dit hoorende, quaemt by my genefen ;
poorten, mueren, hebt ghy neder gefmeten
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genefen .

Want, doen myn fiele aent ftoff was clevende,
duet de Wet, in fonden, ter door haer gevende,
hebt ghy my, lieff, doen is dus was verloren,
u trouwe gefworen .
Tcleet der door Overt raifchelyc van my fnevende ;
ja, duet uwen geeif, maecte ghy my levende ;
want eer is wt het aerts lichaem was geboren,
halt ghy my vercoren,
& met tcleet der falicheyt, reyn als ivooren,
daer hebt ghy, lieff, wt lieffden my me gedaeckt
& u bruyt gemaeckt,
vredelyc voer my verfoent ws vaders thoren ;
dragende myn qualen, hebt ghy my neerftich gewaeckt,
my niet verfaeckt,
als een lam voer my den door gefmaeckt,
thantfchrift gefchuert, dat tegen ons was genefen .
Tis al volbracht, hoorde ic, lieff ; dit woort ghy fpraeckt
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genefen .

Juecht, verhuecht, looft, ghy hemelen & fterren claer,
met tamboeren, fimbalen en herpen gefnaer ;
heft op een nieu lies, maechdekens, jongelingen,
wilt vrolyc fingen .
Rasch op, myn falicheyt court, myn middelaer .
Siet dloon fyns wercx : een geplette druyve fwaer,
fyn aenficht becrabt, fyn wonden bloedich fpringen,
fiet hem tcruyce bringen .
Hy roept ontfermhertelyc : wie fou hem thooft wringen?
Court, die belaft fyt & to fwaer gedragen,
is fal u ontflagen ;
fyt ghy dorftende, court ; wilt herwaerts dringen
is ben de levende fonteyne, foes int behagen
fchout antler doodelagen ;
haelt vry wyn & melck our niet alien u dagen ;
levende water wil is u fchinckende wefen .
Myn verloffer, myn' Godt, hoe fou is geclagen
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genefen .

PRINCHE .
Al was is van Babels beeft bedrogen,
van Jefabel myn cleet vuyl leelycken befpogen,
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o ghy, lieff, fyt comen & hebbet metter fpoet
gefuyvert in u bloet,
& int vier quaemt ghy vertrooften myn oogen ;
doen die baren der fee ooc om my vlogen,
hebt ghy my, lieff, geholpen wt de druyfchen der vloet
wonder ift dat ghy doer .
Uwen mantel to recht hoete vreefelycke lieffde goes,
want een fterck verbont hebt ghy met vrolycheden
to mywaerts beleden,
my treckende wt de door int leven foes ;
myn gevanckeniffe vierichlyc beftreden,
tferpent vertreden .
Nu court ghy weer, our met uwen mont vol vreden
my Jefrahel cuffen de weertfte geprefen .
Al had is verdriet, den buyck vol bitterheden
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genefen .

>r
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V

Tfy u,

menfchen, die quelt al de finnen

met boeverye en boofe gefpinnen ;
wildy niet bekinnen //, tot eeniger hueren,
dat uwen naeiten oock gerne foude winnen ?
waerom haet ghy dan die ghy moet beminnen ?
Tfy laetty kinnen // u nydich befpueren,
u en fal ten eynde geen profyt gebueren,
maer veel dolueren // fullen u noch naken .
Tferpent bracht ons eerit in fdoots befueren,
duer nydicheyt, met geveynfder fpraken ;
waer duer dat maledicxie moeite fmaken .
Schaemt u van die haken //tot alien tyen,
om elc to bedriegene in fynder faken ;
al wildyt ontwimpelen in alle fyen
met boeverye en fully niet bedyen .

Wat profyt is in boeverye genegen ?
Waer blyft den rycdom alfoo vercregen ?
Soeckt by niet fyn wegen I/in alle landen ?
J efabel was tot Nabots wyngaert genegen,
met boeverye duer tgierich plegen ;
dies fy Overt genegen // & met den tanden
der honden verfchuert ; dus ontfiet u der fchanden,
die vrinden & vyanden // wont u valfcheyt groot .
U naegebuer moet ooc den coif winnen metter handen,
& daer op fyn hays houden in fynder noot ;
maer duer u ondercruypinge lydt by Root,
al waer by half loot //, ghy hebt cleyn vermyen .
Dus doende, uwen rycdom fal fmilten als loot .
Dus antwoort vryelyc die u benyen
Met boeverye en fully niet bedyen .

Ghelyc tfchorpioen, fenynich & quaet
van voren lacht, maar achter fyn fenyn ftaet,
alfoo is de daer // der boeven onders onvroet .
Abfolon focht met boeverye raet
om to befitten den coninclyken graet,
maer wrake der daer // de hem ftorten fyn bloet .
Schaemt u van die boeverye doer,

I9 --en meerdert u goes // niet duer teals verlangen .
Peyfdy dat ter weirelt al blyven moet,
als deerde u lichaem fal nemen gevangen ?
Ontfiende Godt oft fchande met valfche flangen,
die gaet crom gangen // duer dnydich beftryen,
op den goeden Jofeph ireken u tangen .
Al muechdy u in wat voerfpoet verblyen
met boeverye en fully niet bedyen .

PRINCHE .

Wacht a voer den dobbelen geveynfden grout ;
daer therte neen, neen feyt, feyt ja den mont,
die felve meeit gewont //ten eynde blyven fal .
Sy foecken met boeverye menigen vont,
want cort is haer elle & cleyn haer pons .
Dies fy in corter stout // tgoet vergaren al .
Balam den prophete ontliep den Bal,
creech terftont mifval //, want by hem hueren lies
to vermaledyen dyfralietfche getal .
Dus laet elcken fyn neringe ; naer myn bediet,
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denct dat den tyt cort is, u felven befiet ;
u goes Overt min dan niet // ; dus wilt u beinyen,
& doer gelyc ghy wilde dat u waer gefchiet .
Dus, waer ghy muecht gaen loopen of ryen
met boeverye en fully niet bedyen .

»ca:

VI

In

eenen regel hebic my begeven

op dat is fou leven // reyn fonder fneven,
;
in geruilicheyt foes
maer, als tegenfpoet // my wil aencleven,
vruecht words verdreven // ;

flu

is heb befeven

den druckigen vloet ;
nochtans ben icx wel vroet //, was by werckt, dat hyt doer
tot fmenschen bate
hierom ick niet en hate // den regel goes,
eerlyc van Rate .
Maer myn wederpaer // claecht als de difperate,
onwillig boven mate //, duer fienlycheyt blint ;
tot droef heyts gewint // haer charitate,
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want vroech & late //, feyt fy inpacient,
dat . den regel violent // haer doer torment .
Dan feg is diligent //in haer aenfchouwen
den rebel is goes, waer by wel onderhouwen .

Goet, feyt fy, dat en can is dock niet verdragen ;
want tot alien dagen // doer by verjagen
alle vruecht en fpel .
In alle fyn voorfrel // fyn druckige vlagen,
niet dan enckel plagen //, kermen & klagen,
& benautheyt fel .
Den regel rebel // doer my met gequel
feer bitterlyc fuchten ;
myns herten genuchten // verandert by fnel
in droeve cluchten .
Den regel des houwelycx brengt fulcke vruchten,
forgen & duchten //, weemoedicheyt fwaer,
twiften, kyven claer //; is en maths niet geluchten .
Elc wilder voer vluchten //, dit volchter naer .
Dan antwoordick haer // : dais de crancheyt openbaer
der broofcher menfchen, maer // niet des regels brouwen
den rebel is goes, waer by wel onderhouwen .
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Dat den regel goed is dat wil is bewyfen ;
ja niet om volpryfen //, om latter wt ryfen
goede vruchten reyn ;
want van goddelyc greyn //is hy, met advyfen,
tonfer fielen fpyfen //, wt reynder gyfen,
ingeftelt ferteyn ;
niet van menfchen gemeyn //, in fweirels pleyn
die refideren,
wiens wercken varieren // ooc groot & cleyn ;
en fy faelgeren .
Maer Godt alleen goes fynde in fyn hanteren,
heeft willen fonderen // defen regel groot,
feggende leer minioot // om drucx mineren
waft, wilt multipliceren //; tfullen fyn, tis noot,
twee in een vlees totter door //in fregels loot .
Dus moet elc feggen bloot /1 ' elc metten ouwen
den regel is goes, waer by wel onderhouwen .

PRINCHE .
0 leer, fiet, myn princherfe, Paulus vermonden ;
naer fyn oorconden //, ift beter ongebonden
dan to fyne geplant
in den regel ; want // duer tvlees der fonden,
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wortmen fallen ftonden // int verdriet gebonden .
Dan fegick haer verftant
hoort, o lieff playfant //, dais voer hem die den brant
des viers can myen ;
maer om dbevryen // van oncuyiheyt abondant,
tegen fvlees beftryen,
fal dc gehout fyn //, naer Paulus belyen,
en hem verblyen //, finder lieffden pat .
Niet als heydenen plat //, melt welluft befyen,
vliet fvyants partyen //, foo Tobyas befat
n reynicheyt fyn vat //, dies by vruecht heeft gehadt .
Dus bewyfe is haer dat //, voer mans & vrouwen,
den regel is goes, waer by wel onderhouwen .

1
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0 amorues lieff, in wiens fchoonheyt jent

haer de maegdekens verblyden advyfelyc ;
want u lieffde is alle menfchen bekent ;
u lieffde gaet boven alle lieffde prefent,
de welcke, vanden beginne, jolyfelyck

geweeft heeft ; fy is fterc als de dood pryfelyc,
daer ghy u beminde me fyt befprayende .
Treckt my naer dy, opdat wy tfamen wyfelyc
in uwen luithoff mogen fyn verfrayende ;
want u bywefen is myn herte payende
en een verfoetinge van mynder qualen .
Dus roep is tot u, fyt my berayende
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen .

r{'
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Ghelyc eenen appelboom ftaende geplant,
onder de wilde boomen luftich groeyende,
foo is myn lieff onder de fonne triomphant,
als een jennetteken bloeyende leer plaisant ;
foo is fy myn herte met blyfchap goeyende ;
haer vruecht is myn kele met foetheyt voeyende ;
is ben haer verwachtende, vry van getruere .
Court dan nu, lieff, fyt u flu moeyende ;
verchiert my met bloemkens fchoon en puere ;
laeft my met appelen leer foes van guere
want is ben cranck van der lieffden firalen .
Al ben is onwerdich, van cleynen valuere
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen .

Laet lieffde op my dalen, o lieff minioot,
& confoleert my met uwer gracie .
Gheeft my to kennene waer ghy ruftet bloot
inden middage, op dat ick in de door
niet en come noc

in fvyants temtacie .

Daerom later my liefflyc, to defer fpacie,
lien u minnelyc aenfchyn vol melodyen ;
doer in my groeyen, fonder delatie,
u lieffde : foe fal mynen geeft verblyen
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ghy fyt my, o lieff, to lieff, naer myn belyen,
als een buifelken van mirren fonder falen .
Dus fpreek is u loff, biddende tallen tyen
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen .
PRINC HE .
Ghy fyt, lieff, onder veel duyfenden vercoren ;
uwen naem is als wtgeitorte olie claer
wilt my omhelfen, om vruechs orboren ;
tuft my met den cure ws monts : hier voren
fal is u finder eeuwicheyt pryfen voerwaer .

o

lieff, fends my uwen gheeit der lieffden eerbaer,

leers my uwen wech & u hanteringe ;
fet my als eenen fegel op u herte eerbaer ;
foo blyven wy in reynder accorderinge ;
want ghy duer de lieffde iticht jubeleringe .
Laet my hooren den voys uwer foeter talen,
die ins hoochite hebt u domineringe
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen .

--VIII --

GhY, oude Nicodemuifen, diet feer benYen
dat wy, jonge geeflen, ten feeflen vrolyc fyn ;
oft ghy, oude Jofeppen van Armentyen,
doen ghy in uwen fluer waert, doen fachmen u verblyen
met aerdige gildekens in den wyn ;
& wy, flu wefende in fulcken fchyn
als ghy doen waert, wat macht u letten
dat wy

flu

triompheren fyn

met een vrouken in vrolvcke bancketten ?
Om dat wyt doen, het fyn quaey wetten
des patens mifpryfen telcker ure .
Maer calt vry, ghy en fult ons niet omfetten
wat joncheyt doer, dais duer natuere,
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Als joncheyt by j ongers . i s gefeten,
en daer fulck oude joncker fit neven fynen kant,
fyn wy vrolyc ; naer jongers vermeten,
bedryven wy vruecht, Overt druck vergeten ;
jonnende elc een vol bacxken op de hant,
fingen wy een liedeken naer der mufycken verftant,
van Rethorica ooc wat broederlycx maken .
Defe gryfer fit en byt op fynen tans ;
der jonghers vruecht die moet by laken .
Nochtans en heeft by reden noch faken,
hoe wel dat is, by er om truere ;
& dmeefte daer wyt al tfamen me ftaken
wat joncheyt doer dais duet natuere .

Aenmerckt de beeftkens van cleynen verftande
dat joncheyt heeft, de natuere die treckt .
Tis vol melodyen hier to laude,
al fynfe divers oft menigerhande,
iifer joncheyt inne, fy words ontdeckt .
By diet gelycken, werden wy ooc verweckt .

was natuere beveelt wy doent geringe ;
maer, latter fulck babbeltant me fpot en geckt,

3'
by waer weert dat by by Jan Vaer ginge .
En oft ick der joncheyt een liedeken Tinge,
oft wat vruecht bedryve, ben ick een luere,
is fegge noch, weer is clans oft fpringe
wat joncheyt doer dais duer natuere .

PRINCHE .
Ic rade alle jonge finnekens
dat fy met de liefffte bedryven fpel ;
al feytmen : tfyn geeflkens oft fottinnekens,
laet daerom niet de liefffle minnekens .
lieff by lieff, werckt de joncheyt wel .
Triompheert, bancketteert, fchout alle gequel ;
in alle feeften, fyt ghy dock eene
non fortfe, al fyn de oude paters Tel,
toont dat ghy jonc fyt, is raet u gemeene ;
ter maeltyt fyt dock floecx en reene ;
op dbedde houwet al in ruere ;
ghy en muecht, feg ik, niet mifdoen alleene
wat joncheyt doer dais duer natuere .
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IX

ihy, edel geeflen, die in vruecht hanteren,
diemen metter confte fiet feer verblyen,

• eendrachtelyc fiet veriubileren,
• druck laet cefferen // wiet mach benyen,
ontweckt die befwaert fyn met fantafyen,
met conften vruechdelyc hem ontfpringen,
duer der rethorycken conftich belyen,

• met partyen // wilt liefflyc fingen ;
al comter dickmaels difcorde in dringen,
duert inmingen // der nyders eenpaer,
fueckende duer afgonft die fy voort bringen
met nydich inwringen des hertfen fwaer,
om to crinckene u conf}ich voorftel claer ;
maer op hen bedryven acht niet twee boonen
die fulcx is fal fynen aert thoonen .
3

- 34
Alfulcx vintermen, in veel plecken,
die, int bemercken des conifich oorboren,
duer villonye metter confre gecken,
hem felven verwecken // wt grooten toren,
en willen de vruecht der confte verfmooren ;
het welck wel blyckt, naer hen bewyfen .
Maer, lieffhebbers der conften gefworen,
laet niet verloren // den moet u ontryfen ;
wilt getrouwe lieffde de confre bewyfen ;
foo machmen u pryfen // tot alien uren .
Al fietmen fulcke fomtyts veriolyfen,
duert fpyfen haerder nydiger labueren,
feer cleyn achtende de conft als lueren,
laet ghy u berueren //, ghy fult u hoonen
die fulcx is fal fynen aert thoonen .

Men vintter noch die de confre verdrucken,
& dais, midis datfe haer is onbekent ;
want fy gheen vruecht daer wt en plucken .
Maer fulcken ftucken // fyn ommers feer blent .
Wat ichaedt de fulcke dat de confte jent
vruechdelyck gebruyckt wort, niet om verchieren ?
Maer ghy, die de confte feer excellent

35 int herte prent //, wilt triomphelyc vieren ;
fteckt vryelyc wt der conften banieren ;
duer haer verchieren // wilt genuchte eaten,
al moet ghy hooren veel fchimpers craieren ;
tconitich beftieren // en wilt niet verlaten ;
want al ftoorde ghy u feer boven maten,
ten fou u niet baten // tot uwen verfchoonen
die fulcx is fal fynen aert thoonen .

PRINCHE .

Prinche jent, weerdich alder eeren,
diemen in conften feer luitich fief bloeyen,
wilt dock den ongeleerden liefflyc leeren
die tot u keeren // om tconttich bevroeyen ;
op dat fy als rancxkens me mogen groeyen
vander rethorycken feer triomphant .
Soo mogen fy vilonye verfoeyen
en vierich gloeyen

f/in

confte geplant,

verfaemt metter mufycken valyant
die aen elcken cant // therte doer verlichten .
Al vintermen vele, over al int lant,
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die de confte playfant // duer nyt bevichten,
tot verftooringhe der vruechden gerichten,
met schimpige dichten // haer broeder loonen
die fulcx is fal fynen aert thoonen .
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X

Wat mogen flees fondige menfchen dincken,
die niet en doen flan eten & drincken,
iforten & fchincken ?
Dobbelen, tuyf'chen, mommen, hoveren
is al haer ftuderen .
Op fchoone vrouwen fy loncken & wincken ;
dlichaem, flat nosh fal rotten & ftincken,
flat doen fy blincken ;
fy jagen, fy vliegen, fy triompheren,
& gaen fpacieren ;
veel goets, veel gelts fy conqueiteren,
wie fy trompeeren //, fy crygen thuerder baten
croonen, ducaten ;
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over ander menfchen fy domineren,
fy perfequeren haer onderfaten,
feer boven maten ;
fy worden geeert op wegen op ftraten ;
fy drincken wt goude & filvere eaten ;
maer, laes ! als court den wtterften noot,
als fyt hier altfamen moeten laten
hoe weeldiger leven, hoe fwaerder door .

Sy hebben fchoon huyfen, borcht en caiteelen,
die fy tfofferen met fchoone juweelen,
hoven, prieelen,
daer cruyen & menige bloemkens fpruyten
vol van virtuyten ;
fy eten dagelycx lecker morfeelen ;
die almoeifen fouden haer foo wel heelen,
wouden fy deelen ;
maer neen : fy doen poorten & dueren lluyten
op de arme daer buyten ;
over huer tafelen fpelen herpen & luyten,
accoort van fluyten // daer ander op fingen ;
J n fen & fpringen ;
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van al haer wercken fy roemen & ituyten ;
craecken & fchuyten hen tgeluck thugs bringer ;
Godt laet het gehingen .
Thueren dinfte ftaen oude & jongelingen ;
men fchinckt hen ketenen & goude ringer,
flouweele habyten, peerts, fwert & root .
Maer als fy moeten fcheyden van alle dingen
hoe weeldiger lever, hoe fwaerder door .

Sy en achten niet al laden fy tfondich pack,
maer doer hueren vuylen, itinckenden fack
al fyn gemack ;
fy meften hen felven, al warent fwynen,
met ftercke wynen ;
fy en vragen niet naer dwoort dat Chriftus fprack
dat de rycken een druppel waters gebrack,
doer by verftack
& lies Lafarus, vol fweiren & pynen,
van honger verdwynen ;
fy hebben haer bedde met fyde gordynen ;
wullen & lynen // & mach hen niet ontdieren
daer fy dlyff me verchieren ;
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fy dragen diamanten & robynen
die feer claer fchynen //, met dryen met vieren,
van alle manieren ;
haer boelkens gaen als Venus camenieren,
met lange i}eerten, met flouweele colieren ;
fy eten met alder genuchten haer broot .
Maer al fynfe nu moedich niet om verfieren
hoe weeldiger leven, hoe fwaerder door .

Huer fchip feylt hier al voer den wins ;
hen dunckt datmen geen ander leven en vint ;
weelde maecfe blint .
Al fouden fy eeuwelycken derven Godts aenfchyn claer,
fy en achtens niet een haer .
Een fondich menfche, die de werelt mint
en fyn herte daer f oo vait aen bins,
chat by Godt niet en kint,
peyit oft hem de door niet en is feer fwaer .
Wy fient openbaer
als fy moeten iterven, wat ancxt ! wat vaer!
Sy en weten niet waer // haer herberge fal wefen .
Dan Overt daer gegrefen ;

4'
fy fien, fy moeten laten haer liefftle paer ;
haer goes blyft daer //, & noch boven defen,
huer fonden fy lefen ;
fy lachteren al tgeen dat fy voertyts prefen ;
de lippen verflouwen, fenuen & pefen
die crimpen van pynen, oock fweert hen thoot ;
dat haer is hen van pyne gerefen
hoe weeldiger leven, hoe fwaerder door .

PRINCHE .

Als fy dus nae haren afem gapen,
ontrent den bedde ilaen maerten & cnapen ;
dan comen de papen,
& feggen van bichten, dwelck huerlieder ooren
fwaer is van hooren .
In der flaep der fonden hebben fy geilapen,
huer lee£dage wtgeweetl om rapen,
donnoofele fchapen
verdruckt & tot den velle gefchoren .
Dit komt hen al to voren ;
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dan fyn daer prefent de helfche mooren,
diefe feet becooren // & derlyck quellen, .
haer fonden tellen,
& feggen : o menfche, wat dedy geboren ?
Ghy moet verfmooren //, in den afgrond der hellen,
met ons verfellen.
Van al haer gewaden gaetmenfe ontfpellen ;
fy moeten nae& & bloot, fonder wtitellen,
voer titrange oordeel dwelc noyt niemand ontvloot .
Hier om mach is wel als van to voren tellen
hoe weeldiger leven, hoe fwaerder door .

XI-

-M et den nieuwen jare, na Paulus vermaen // Poet,
treckt wt den ouden menfch, den nieuwen aendoet ;
en wilt niet leven gelyck een prye .
Giericheyt, oncuyf heyt, hoeverdye,
is den ouden menfche ; weeft int verilaen // vroet ;
elck fyn confciencie daer aff dwaen moet .
Laet reden hebben de heerfchappye ;
vroom inden ilrye,
en weest niet verfaecht, maer vrie & blye ;
want de helfche prye // heeft verloren fyn macht .
Godt heeft wat nieus, naer Jeremias prophefye,
in deien tye // op eertryck gewracht .
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Een maecht heeft Godts foon ter weirelt bracht,
duer de goddelycke cracht // ; noyt blyder mare,
op dat WY, die in fonden legen verfmacht,
duer de foete dracht //, werden fuyver & Clare
vernieut in duechden met den nieuwen jare .

Vernieut in duechden & laet u leven // quaet ;
dour fondich fneven // moet fyn verdreven // jaet ;
oft anders fullen de helfche honden
de fiele verflonden .
Den apoftel Paulus heeft ons gegeven raet ;
ad Corintios, int vyfde, gefchreven ftaet
wilt van alle oude giften der fonden
fuyveren u gronden .
Vernieut u inden gheeft, nae Paulus vermonden,
op dat ghy Overt vonden // een nieu creatuere
in Chrif}us den heere ; het fyn flu de stonden
dat by lack gewonden //in doecxkens puere,
een kindeken faechtmoedich, niet wreet oft ftuere .
Niemant en truere //, maer met blyden gebare,
looft den Heere met fange : tis nu de ure ;
by leer in de fchuere // met couwen fware
vernieut in duechden met den nieuwen jare .

-- 4 5 -Siet flu ins cribbeken bet jonc ootmoedich //lam,
dat in fyns moeders ermkens bloedich f / quam
voer ons gewont, op den dach van heden,
in fyn jonge leden ;
wiens fuyver bloet foo overvloedig fwam,
als was de hemelfche vader tornich & gram
om de fonde die Adam & Eva deden .
Hy Overt to vreden
gaet nu to Betleem, finder iteden ;
met eenige beden //, wilt weenen & fuchten ;
maer die genade begeiren, die oude feden
moeten fyn befneden //, fou u tkint geluchten ;
offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten ;
en wilt niet vluchten //, weeit vry van vare .
Het kindeken is jonck ; ghy en derft niet duchten .
Met blyde geruchten //, clinckt der vruechden fnare
vernieut in duechden met den nieuwen jare .

Ghelyck den ouden aert, moetty vernieuwen u juecht / / nu ;
fnyt aff bet quaye & aenveert de duecht // flu ;
laet varen den ouden fondigen ganck,
en gaet niet meer mane .
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In hemel, in aerde, is groote vruecht // flu
ghy, menfchen, weest inden Heere verhuecht // nu ;
fingt met Davidt inden geeft nieuwen fanck

• fegt Chriilo danck,
die ons heden wt minnen foo vrindelyck fchanck,
voer der fielen dranck //, ons fyn bloet root // boot ;
die hemel & aerde bout onder fyn bedwanck,
leer nu seer & cranck // finder maget fchoot // bloot .
Eva met bet fruyt waer wt de doot // fproot,

• wederitoot // groot //, wy werdens al geware,
duer Marya in fhemels broot // moot,
waer duer alle noot // vloot //, dus niemant en fpare
vernieut in duechden met den nieuwen jare .

PRINCHE .

Bemint, myn vrindt wtvercoren // feere,
offers ghiften den nieuwen geboren // Heere ;
neemt geetlelyck wieroock, mirre & gout,
al u fonden wt fpout ;
wieroock des gebedts geeft Godt al voren eere,

• mirre des berous, op dat Godts toren keere,
noch gout der lieffden ; fiet dat ghyt wel onthout .
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Tquaet altyt fchout ;
weeft vierich in Iieffden, niet lau oft cout,
rade is elcken stout // ; myn woorden wilt eaten .
Al fydy in fonden befchimmelt, verout,
als u tquaet berout, Godt en fal u niet laten .
Neemt Godts paffie, Gods wonden to baten ;
neftelt in de gaten //, al fydy een fondare ;
altyt doer wercken van charitaten ;
en wilt niemant haten //, verre oft nare
vernieut in duechden met den nieuwen jare .

f

-- XII

D aer twee vrinden fyn in lieffden vergaert,

duer volmaecte trouwe to famen gepaert,

elck neerilig bewaert // des antlers fecreten ;
als vrint tot vrint fyn lyden verclaert,
by Overt verlicht die to voren was befwaert
tis der minnen aert //, elck macht wel weten .
Maer als vrint dan trouwe wilt vergeten,
noyt fuerder beten
en mocht men eten ;
tis boven maten om verdragen quaet .
Sulck heeft duer flees faute fyn juecht verfleten
therte is gefpleten
duer dlyden ongemeten ;
want vrints ontrouwe boven alle plagen gaet .
Als vrinden falyeren, wie falmen vragen raet ?
4
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Als vrint fynen vrint felve brengt in rouwe,
foo coachmen wel clagen, want wel to clagen ftaet .
Dus, als is alle faken wel aenfchouwe
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe .
Ontrouwe van vrinden, gheen meerder pyne,
derff is wel feggen ; is blyff by dmyne,
elck fegge ooc tfyne

1/ :

iit niet lyden groot

als vrint hem toont in jonftigen fchyne
& Batmen dan ontrouwe vint ten fyne ?
Tis bracker dan uryne en fwaerder dan loot .
Een vrint vol trouwen blyft vrint inden noot,
gheitadich totter door,
vreefende geenen moot,
wat pynen by daerom oock befueren // mach .
Noyt volmaecte trouwe voer lyden en vloot,
oft noyt vrint en sloot
voer vrmt fyn root .
Oprechte vrintfchap eeuwich to dueren // plach ;
ontrouwe men oyt alle vrintfchap fchueren // fach . •
Dus elc proeve fynen vrint, weer man oft vrouwe .
Al fchynt Bat u fomtyts vrintfchap gebueren // mach,
en gelooft altyt niet, want f et wel touwe
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe .

5'
Ten fyn niet al vrinden diet fchynen voer oogen,
al ift datfe wel fchoon famblant connen toogen .
Tis dicwils gelogen ,//, vaet wel dbediet,
met fchoone woorden ifTer veel bedrogen .
De geveynfde vrinden hebbent geplogen ;
trouwe is vervlogen //, foomen dagelycx fiet .
Waer datmenfe fchier fueckt, men vintfe niet ;
tfy die daer toe net,
Batmen trouwe verftiet,
want vrints trouwe theme verblyden // doer ;
maer faute van trouwe, geen droever lies
oft meerder verdriet .
Wien Bat oock gefchiet,
is fegge Bat by in drucke ftryden // moet ;
;
en dedent geen vrinden, twaer noch om lyden // goes
foo mochtment faen in een lichte vouwe .
Voer geveynfde vrinden u tallen tyden // hoes ;
want, my dunckt, voerwaer is blyve by douwe
gheen meerder lyden Ban vrints ontrouwe .
Verlies van goede is een groot gequel,
maer f ecte des lichaems is noch foo fel ;
fy wetent oock wel // diet proeven, ick meene .
Nochtans acht ickt altefamen voer fpel ;
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by vrints ontrouwe, noyt erger opftel .
Sy does vlees & vel // knagen vanden beene ;
duer vrints ontrouwe leefter veel in weene ;
tis quaet to fcheene,
van trouwe reeve,
ontrouwe to vindene aen Batmen lieff // heeft .
Tis pyne boven pyne, erger noyt geene ;
fy maeckt alleene
groote vrintfchap cleene ;
want ins fchyn van lieffden fy dicwils grieff // geeft,
daer duere menich mens ins ongerieff // leeft .
Hier om is mynen eerften motyff noch houwe ;
twaer goes Bat ghyt oock in ws hertfen brieff // schreeft
fiet Bat heete vrintfchap vies en vercouwe ;
gheen meerder lyden Ban vrints ontrouwe .

PRINC HE .

Beminde Prinche, wiens herte nae trouwe haeckt,
op Bat ghy vrints ontrouwe oock niet en fmaeckt,
neerftelyc dock waeckt // ; fiet was ghy begins ;
al waert Bat ghy tegen iemant wt lieffden fpraeckt,
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weet eerit fynen grout wel, aen antler u fpaeckt,
eer dat ghy hem naeckt // u fecreten ontbint .
Niemant en betrout, eer ghyer trouwe aen vint ;
therte eerft wel bekint
van dien ghy bemint .
Rechte trouwe vrinden dunne gefaeyt // fyn ;
alle vruecht wort doer vrints ontrouwe gefchint,
alle blyfchap dint
naer dat trouwe int ;
natuerlyck moet elcx herte daer in ontpaeyt // fyn .
Aenfiet u felven, foully niet verdraeyt // fyn,
oft u gebuerde ? Dus elck verfpouwe
ongeproeffde vrinden die licht aengewaeyt // fyn ;
want is wil noch feggen, opdat ment wel cnouwe
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe .

XIII

FT et is goes vrouwe fyn, veel beter heere ;
ghy maechden, ghy wyfkens, onthout flees leere .
Niemant hem to feere // om houwen en fpoeye ;
Men feyt : daer gheen man en is, daeren is geen eere
maer die gecrygen can coif & cleere,
niet haeit haer en keere // onder eens mans roeye .
Dits mynen raet, want foo is vermoeye,
dagelycx vernoeye //, men fief flat gemeene .
Al is een vrouwe noch foo ryck van goeye,
fy crycht haeit een boeye // aen haer beene,
ift flat fy trout ; maer blyft fy alleene,
& fy haer reeve // & suyver gehouwen can,
fy is heere & vrouwe : beter leven geene .
Ic en acht niet cleene // thouwelyck ; nochtan
ongebonden belt, weldich wyff fonder man .

Proper meyf kens worden wel leelycke vrouwen,
erm danten, erm flooren, & dais duer het houwen .
Dit fou my doen fchouwen thouwelyck voerwaer ;
maer, wachermen ! Als fy den man eerft trouwen,
fy meynen de lieffde en mach niet vercouwen ;
dan ift hen berouwen // bovenmin dan een jaer .
Och ! dat pack des houwelycx is alte fwaer ;
fy wetent openbaer diet hebben gedragen .
Een vrouwe lydt menigen ancxt & vaer,
als een man, hier oft daer //, gaet druck verjagen,
drincken & fpelen, by nachten by dagen,
dan moet haer mif hagen // dat fy ook oyt began .
Dus fiet toe intyts, wildy nae niet clagen ;
maer hoort myn gewagen // : wachter u van ;
ongebonden belt, weldich wyff fonder man .

Oock court den man fomtyts thugs droncken & sat,
als dwyff haer gewrocht heeft moede & mat ;
want men moet al wat // doen, falmen thugs beffieren .
En wilt fy dan ooc eens rueren haer blat,
fy Overt geflagen dan met vuyften plat ;

5 7 --dat droncken vol vat // moetfe obedieren ;
dan doer by niet dan kyven en tieren ;
dat fyn de manieren // : wee haer die dat fmaeckt !
Loops by dan elders by Venus camenieren,
peyit was blyder chieren // Batmen thugs dan maeckt !
Ghy maechden, ghy vroukens, aen antler u fpaeckt,
eer ghy oock geraeckt I/in fulcken gefpan .
Al waert Bat ghy my oock contrarie fpraeckt,
my en roeckt wiet laeckt //, ick blyver noch an
ongebonden belt, weldich wyff fonder man .

Een vrouwe ongetrout moet derven fmans gewin,
maer foo en derff fy oock niet wachten fynen fin ;
& nae myn bekin //, de vryheyt is veel weert .
Sy en Overt niet begrefen, gaet fy wt oft in ;
en al moetfe leven op haer gefpin,
voerwaer veel to min // fy verteert .
Een ongebonden vrouwe Overt allomme begeert ;
al iit Bat fy ontbeert // eens mans profyt,
fy is meeiter & vrouwe aen haren heert .
Te gane fonder iteert // dais een groot jolyt ;
fy mach tlapen, waken, nae haren appetyt,
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fonder iemants verwyt // . Blyft ongebonden dan ;
och ! de vryheyt moet fyn gebenedyt .
Vroukens, wie ghy fyt //, al crychdy eenen goeden Jan :
ongebonden belt, weldich wyff fonder man .
PRINCHE .
Al is een vrouwe noch foo ryck van haven,
veel mans die achtenfe als hare haven .
Siet toe als fy u laven // met fchoone prologen,
en gelooftfe foo faen niet, maer laetfe draven ;
want, my dunckt, de goede mans fyn nu witte raven ;
acht niet wat gaven // fy u brengen voer oogen
als fy een vrouwe hebben int net getogen,
is lieffde vervlogen // ; dit fien wy wel .
Int houwen wort menige vrouwe bedrogen,
die moet gedrogen // groot fwaer gequel
haer goes wort gequilt, de man valt haer fel ;
ten is vry gheen fpel /1 , maer noyt fwaerder ban .
Tis fomtyts om tgelleken & niet om tvel,
dat de fulcke foo fnel //, feer liep & ran
ongebonden belt, weldich wyff fonder man .
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Heere, in wiens macht alle ontfermen //is,

en verfmaet my dock niet, is arm creatuere !
Om u gracie, Heere //, dat alle myn kermen //is,
want is gefondicht hebbe, tfy mynder figuere .
Dus doogen vol tranen fyn, o godtheyt puere,
therte maeckt clachtich, inwendich duer den noot ;
memorie ompeytl, met grooten getruere,
myn leelycke fondige wercken bloot .
Dus flu dan, bekennende myn fonden fnoot,
biddu myn trooft, myn toevlucht reeve .
0 myn fchepper & der heyliger kercken hoot,
aenfiet u hantwerck vol drucx & weene .
Heeft my myn fonde gemaeckt voer dyn oogen cleene,
is bidde u, Heere Godt, vol van genaden
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet verfmaden .

6o
Aenfiet hoe ick in boot heden ontfangen // ben,
ende myn moeder ontfinck my in fonden ;
wafcht my, Heere, die betraent van wangen // ben,
op dat is dyne gerechticheyt mach vermonden .
Theeft ooyt genade voer dyn oogen vonden,
dat biddende was, voer dyn godtheyt eerfame ;
dus bid ick u oock nu tallen ilonden ;
laet dock myn bidden u wefen bequame .
Al moet is nu wefen voer u ongename,
denckt dat is fonder u niet wefen en mochte .
Ic ben een werck, o goddelycke fame,
uwer handen, wiens fone tfchaepken fochte
onder dyftelen, doornen, daer lieffde in wrochte .
Ic ben mee dit fchaepken vol van mifdaden
Heere, dwerk uwer handen en wilt niet verfmaden .

Was ick goes, Heere, van u gefchepen,
quaet heb is my felven, o Heere, gemaeckt .
Tvlees heeft altoos groote archeyt begrepen,
ende den gheetl inwendich dyn foetheyt fmaeckt .
Mills dat my de finnelycheyt heeft geraeckt,
daer broofche natuere toe hale to meere,

6i
ben is gevallen ; is claech u naeckt
weeft myns genadich, het rout my feere .
Die beloofte die ghy u ledekens teere
in dat evangelium veel hebt gedaen,
fyt dies gedachtich, almogende Heere ;
want dyn woorden en mogen dock niet vergaen .
Wilt my dock in uwer genaden ontfaen ;
want ghy alleene muecht my ontladen
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet verfmaden .

PRINCHE .

Ghedenckt dat ghy my dmaeckfel hebt gegeven,

• metten anderen fchapen inde weirelt getelt,
• my verciert met een natuerlyck leven,
• oock in uwer fchaeps cooyen geftelt .
Dus wordy, Heere, een ruwaert gefchelt ;
gouverneur myns geefts, dat is u belye ;
onderhouder, in wien geen lieffde en fmelt,
van alle creatueren, foo fyde ghye .
Duer alle dit, Heere, fiet dock opt fye ;

gedinckt niet meet myn fondich mifdaet .
U bedruckt hantwerck, to defen tye,
fyt dock myns genadich, myn toeverlaet,
eer is in fonden mocht worden difperaet ;
wafcht all myn bootheyt, itaet my in fraden
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet verfmaden .
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XV

DEVISEN VAN ELCK EEN VAN DEN OMMEGANC,
HALFF

OosT

A°

1563 .

\\T aer t dat elck hem felven niet en fochte

verfmayende giericheyt & eygen baet,
& niet antlers en deede dan by en vermochte,
redenen gebruyckende duer wyfen raet,
foe hadde elck ruft & vrede in fynen ftaet .
Elck treckt om dlancxiten om, tot cleyn profyt ;
want by quelt hem felven & verlieit fynen tyt .
Soo lange als den hoeywagen is geladen,
en fal elck met trecken hem niet verfaden.
Out bedrock elck met de blau huycke foo verblint,
foo dat by hem felven foeckt & niet en vint .
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Elck foeckt hem felven & court int verdriet,
our dat by hem felven niet wel en befiet .
De cappelle foude wel weder opcomen metter tyt,
maer elck foeckt to feer fyn eygen profyt .
Elck heeft een keyken dat hem somtyts quelt,
& by en veils niet weten, dan alit hem felven melt .
Elck hadde geerne geluck met rycdom bepeyrelt ;
maer tis al niet de idelheyt der weirelt .

DE PROSEN .

N° I .
Dees jonge dochters beclagent haer feere
elck wilt eenen man hebben, tdunckt haer eere .
N02 .

Dees jonge weuwen, hoe wel fy bedecks rou dragen,
quaem haer paertuere, fy lieten haer fchou vagen .
N03 .
Een ou a queue, die nau gaen en can,

die fou wel begeiren eenen jongen man .
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N 0 4.
Een out rocheler, van leden ftyff,
die wilt hem noch verfrayen met een jonck wyff .
N0 5 .
Memmen, vrouwaerfters & vroevrouwen,
flees pryfen al kinderen maken & bruyloft houwen .
N06 .
Dry vrouwaerfters, dry vroevrouwen & dry wafcherfen
maken tfamen negen vande coppelerfen .
N0 7.
Maer al mocht ons maerte winnen feven croonen,
fy en wilt niet meer dienen daer kinderen woonen .

Ons kindermaerte, fait haer oock kinderen,
fpeelt liever met de knechts flan met de kinderen .

Eenen coppelare, die fyn ambacht wel can,
weet de vroukens to vueren aenden man .
N° 10 .
Creimers, fpeellieden & lichte verten
begeiren altyt kermiife oft jaermerten .
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N° z z .
Makelaers, ftuytvoffen & muylftooters, to recht,
wouden wel dat tvolck bleeff al even f lecht .
N° 12 .
Backers & brouwers, tappers & vleefhouwers,
pryfen al gefonde dranck & fpysverdouwers .
N° r 3 .
Maer cellebroeders, apotekers & medefynen,
wenschen om veel fiecken tallen termynen .
N° zq. .
Arbeyders die niet en ftaen op gefette uren,
pryfen corte dagen & groote dachhuren .
N° z 5 .
Den rentier wilt nu op dmeefte profyt letten ;
daerom wilt by fyn gels op intereft fetten .
N° z6 .
Gierige woeckerers, dwelck elck verwondert,
en fchamen haer niet to nemen veertich ten hondert .
N° z 7 .
Vercoopers van lyftochten, elck in fynen ftaet,
bederven goey polofyen om eygen baet .
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N° 18 .
Oucleercoopers & lombaerden, om ftryt,
roepen altyts om eenen dieren tyt .
N° 19 .
Syen, lynen & wullen taken coopers, daer fy comen, fyn
foecken al doncker lochs & gheen fonne fchyn .
N° 20 .
Finanfier, krygers & meeffers van provande,
pryfen al oorlogen, to water oft to lande .
N° 21 .
Stoffeerders & fchilders, diet wet mocht feggen,
connen met lym & vernis wet olieverff leggen .
N° 22 .
Muelders, wevers & cleermakers, ifs niet was fots,
hebben gemn veel ftoffen & luttel befchots .
N° 23 .
Oucleercoopers oock wet nae den tert poogen ;
fy comen haer felfs goes wet ter inert hoogen .
N° 24 .
welters & meters, ifs niet een vremt bediet ?
flees pryfen al volcxken flat niet nau en fiet .
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N° 25 .

wyn & biertappers, mochtmen tquaet clappen,
connen wel twee pryfen uyt een vat tappen .
N° 26 .
Eenen procuruer, die met dry regels een blat beflaet,
die practifeert om to worden een advocaet.
N° 27 .
Dus, als men int verftant wel vercloeckt,
foo ift wel to mercken hoe elck hem felven foeckt .

XVI -~

E Y my,

arm catyvich menfche fondich,

& onreynder dan de Sodomyten,
met duyfent dootfonden, ick bens vermondich,
veel fwaerder dan de Ninevyten
beladen, myn fiele fou van druck fplyten,
en dede tgoddelyck ingeven van u foete leere,
dwelck mynder herten inbrengt veel appetyten
om genade to bidden Godt den heere,
roepende met den publicaen telcken keere
Heere, ontfermt u myns, doer u bitter door ;
want myn rouwich herte bids u foo feere
om vergiffeniffe van myn fonden groot ;
Heere, is bidde u ootmoedelyc, want tdoet my noot,
& ben met Davidt to feggen beraden
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet verfmaden .
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• Heere, Matheus die den tol bewaerde,
Petrus die u drywerf verfaeckte,

• tkananeers vrouken die u goetheyt fpaerde,
• haer al reyn en los van fonden maecte,
den blinden opden wech aenfiende geraecte,
den fchaker die by u door is gebleven,
op defen altfamen u gratie blaecte
ende hebt haer alle haer fonden vergeven.

• Heere, al ben is oock fondich ins leven,
ick ben dwerck uwer handen : wilt dit bekinnen .
Laet my dock ftaen ins boeck des levens gefchreven,
foo ghy Magdalena deeds wt minnen ;
laet u goddelyc ontfermen tot mynwaerts rinnen,
al ben is noch met fwaer fonden beladen
Heere, dwerck uwer handen wilt niet verfmaden .

Ghy fyt een goes herder, ghy bewaert de kooye,
ik bent verloren fchaepken, cleyn van valuere ;
ghy fyt de penninc, goes van alooye,
is ben den verloren fone alduere ;
ghy fyt de fonteyn des levens feer foes van guere,
dus waft my met uwen dierbaren bloede ;

want ghy fyt . den wyngaert fchoon van coluere,
die voer my gereckt is aen tcruyfen roede ;
ghy fyt een bermhertich Godt & facht van moede,
diet al in uwen handen hebt alleene ;
ghy fyt die clopper, foe ick bemoede,
van mynder herten ; dies ickt beweene
alle myn fonden groot & cleene ;
is bidde genade voer myn mifdaden
Heere, dwerck uwer handen wilt niet verfmaden .

PRINCHE .

Princhelycken Heer, een Godt almuegende,
ghy fyt dat manna int coffer van gouwe ;
ghy waert Abraham oock verhuegende
met uwen ontfermhertigen douwe ;
ghy bewaerde Sufanna de eerbaer vrouwe,
& ghy loondenfe al die in den wyngaert wrachten,
& elcken gelyck, foo ick int fchrift aenfchouwe,
foo wel die laet quamen als de vroech geflachten .
Al come ick oock laete, Heere, neemt myns aendachten
in u goddelyc ootmoedich ontfermen,
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aenhoorende myn wtwendighe clachten,
ende ontfangt my in u bloedige ermen ;
u hantwerck wilt dock befchermen
vander eeuwiger door, toont u genaden
Heere, dwerck uwer handen wilt niet verfmaden .
Per ma Maria de Pit .
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XVII

S egt, felen uwe woorden niet eens verkeeren ?
Singly als de koeckoeck al eenen fanck ?

Soo moet is lit onfalich boelfchap leeren,
& om u verdoelt gaen myn leven lanck .
Ke, fegt dock eens ja, foo crychdy danck ;
laet dock lit neen eens achter blyven ;
ghy maeckt my hier merle van finnen foo kranck,
dat is fchier verfmacht ligge als den catyven .
Toont bermherticheyt, want tis den aert van wyven ;
troott hem die ghy bracht hebt in groot verdriet ;
met een fimpel woort muechdy lit verdryven,
alfoo verre alit wtter herten gefchiet .
Ic en begeire maer eens ja, & antlers niet,
to weten dat ons lieffde mach gemeen // fyn
Ke lieff, fegt dock eens ja, falt altoos neen // fyn .
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Ic hebbe u hierom leer lange gebeden

• u bemint ; over feven jaer ift geleden,
• altoos court neen wt uwen mont .
Nu bid is u noch eens, ten dage van heden,
Ke, fegt toch eens ja & maeckt my gefont .

• gefichte heeft my ten eerften gewont
bet is recht dat u woort my wel fal genefen .
En neemt Been beraet, maer antwoort terftont ;
fegt ja, loo wordy van my geprefen .
Serteyn, ghy en hebt geen weigeren & ghyt aenhoort ;
flu fegt dan ja, ick bids u : fait wefen ?
Ke, ghy maker my loo fuer ; geeft eens confoort ;
is ben door lit neen feggen by nae verfmoort .
Sully altyt verherdt gelyck eenen Been // fyn ?
Ke, fegt toch eens ja, falt altoos neen // fyn .

Wel fait eens wt comen, hoe toeffdy foe lange ?
Men foude Godt eer tot reyeren verwecken .
Ghy maeckt my met lit neen feggen loo banger
Ke, laet dock eens ja wtter herte trecken .
Maer en fegt gheen dubbel ja, oft ghy mocht gecken ;
dae men ja ja feyt, mprgen ; dat is cranck geveert ;
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fulc ja en fou myn leer niet decken .
Ic meyne eens ja, als dat ghy my begeert .
En weygert my dat niet, myn bloeme expeert,
is gelove ten fal u niet berouwen .
En ben is u niet twee letteren weert,
voerwaer foo en foully my niet vele betrouwen .
My verwondert hoe dat ghy u kunt onthouwen ;
fully my altoos laten in lit geween // fyn ?
Ke lieff, fegt dock eens ja, fait altoos neen // fyn .

PRINCHE .
Princeril'e, hebdy ja to teggen verfworen ?
En later om den eedt niet die ghy hebt gedaen ;
maer gheeft my properlyc eenen knick daer voren,
oft eenen wenck metten oogen ; is falt wel verftaen .
Tis my alleleens ; doer my ilechts een vermaen
dat ghy ja meent, hour vry de woorden binnen ;
maer en laet u hoofs niet draeyende gaen ;
fchuddebollen itaet leelyc voor jonge finnen,
daer wt en foudick geenen trooit gewinnen .
Alfmen thooft fchut, en houtmen geenen coop voerwaer ;
maer ick bidde u, iit dat ghy my wilt beminnen,
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fegt ja, oft gheeft my eenen teecken claer ;
oft fwycht : foo volchter tconfenteren naer .
Laet dit woordeken neen voordane alleen // fyn
Ke, fegt dock eens ja, salt altoos neen // fyn .

;cap
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« Die fonder fonde is die werpe den eerften Been
spreckt Chriftus,
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gemeen //tot iegelyc een .

Wie ghy fyt, wat ghy fyt

//, fubiecten oft prelaten,

fy vraechden : willen wy doncruyt wt tcoren fcheen ?
Hy antwoorde : neen // ; oft fy mettet onreen
tgene dat goes is niet to trecken en vergaten .
Men vint onvolmaectheyt in alle ftaten ;
wat wildy veel blaten // deep d'ander haten ?
Darme, de rycke, de leecke, de paper
vermaendy malcanderen ? Doeget met mater,
en draecht achter straten // niemans erraten,
oft en wilt opt veesken eens antlers niet gapen ;
men en fal niet eer tcaff wt het corer rapen,
bocken wt de fchapen //, voer dat wy en flapen,
& Hector fal comer by Alexandere .
Denckt wie u mifdoet, fynt heeren oft cnapen
Maeckt u deep hart vuyl, foo waft u dandere,

Al lydt Godts kercke

flu

blixem & dondere,

Al gaet fy ondere //, ten is gheen wondere
ifl anders gheweefl over duyfent jaren?
al leeft de geeilelycheyt

flu

wat rondere,

condy er fondere /1? Segt, ghy vercondere,
wie fynt die u anders Godts wet verclaren ?
Al fyn de bifchoppen quaey exemplaren,
tout beter varen latter gheen en waren ?
Onder veel quaey is ommers iemant goes .
J a, tfyn Godts dienaren //, ergo gheen fondaren .
Syn fy min dan ghy van vlees & van bloet ?
Coopenfe, vercoopenfe, boelerenfe foes
denckt fulck priilere is ooc een brabandere .
Daer is menich goes heere die weer veel goedts doer
maeckt u deep hant vuyl, foo wail u dandere .
Al waren de princhen foo quaey als tirannen,
dat fy fchatten, bannen //, vangen & fpannen,
wien wildyt anders, dan u fonden wyten ?
Godt wilt by avontueren, doer fulcke mannen,
fyn coren wat wannen // & tfchuym vande cannen
wat afdoen, op dat ghy hier u fchult four quyten .
Ick falfe, fprack hy, met eenen coninck fmyten ;
by felt hypocryten // fomtyden op tapyten,
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die by laet regeeren om des volcx mifdaet .
Ghy wilt wel dat u gheen vyanden en byten
o laet u dan niet fpyten // alcoitet veel myten,
want tgelt is tgene daer dorloge op itaet .
Men plach fus niet to gheven, ick fegge jaet,
want foo langhe als gaet // de weirelt fus quaet,
en sal ons ghebreken schatter oft pandere .
Evenwel, de princhen fayen dicwils goes faet
maeckt u deep hant vuyl, foo waft u dandere .
Ghy fpreeckt op hootbancken & cancelryen,
dat fy de partyen // niet teritont en vryen,
soo qualyck alfmen expedicie ontfangt .
Tis oock foo ; maer felt eens haet & nyt befyen,
& denkt hoe fy lyen //, shoot vol rafernyen,
doers roepen, doers cryten, daer de mensche by cranckt .
Tis dickwils ws felffs fchult, dat een fake lang hangs ;
want alsmen u prangt //, ghy foeckt & ghy langt ;
dan brengdy d it, dan dat by, en al om vertrek ;
van procuruers tschynt dat ghy u luttel bedan&
iit haer fchult dat ghy janckt //, & ghy vleet & ghy plangt ?
Al flea men u gereet to naer maer eenen fleck,
tgeeitelyck hoff, gheloof ick, is gierich & vreck ;
maer en fyt ghy niet geck // & hour uwen beck,
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was doer u trecht, & sydy dieff noch brandere ?
Dmeefte profyt leer by dmeefte ghebreck
maeckt u deep hant vuyl, foo waft u dandere .
PRINCHE .
Ghy hoort hoe den eeldom over den coopman claecht
dat by fyn habyt draecht //, dat by vliecht en jaecht,
en dat by heerlycheden en wapenen coops,
die den coopman eens nae den ambachtfman vraecht .
Niemant die ons foo feet plaecht //,foo fcheert en knaecht,
als wy fyns behoeven tvel wort ons aff geftroopt .
Dambachtfman feet : den lantman waer ghoet op geknoopt,
als by tghelt niet en ftoopt //, foo hour by gehoopt
fyn corers, fyn goes, al fou thugs bederven .
De lantman claecht : by wort hanneken ghedoopt,
en dat by wort ghedroopt // om tvet dat hem of oopt,
men daechten, jaechten, en al om fynder erven .
leghelyck sie toe ; want naer u selffs kerven,
sully loon verwerven // nae den dach van sterven .
Lydt u foo langhe met uwen malandere ;
daer fyn oock al heel potters onder de scherven
maeckt u deep hant vuyl, foo waft u dandere .
Spe labor levis .
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XIX

\Vat vindmen huden fdaechs al duvels kinderen,
clappers & clappeyen, die elcken hinderen !
Sien fy iemant onnoofelyc vallen,
feer felden fullen fy tquaet verminderen,
mer altyt wat byhangen, als luegenvinderen,
wiens valfche tongen fyn vol regallen .
Defen en fullen in Godts rycke niet tlallen,
mer rollen als ballen // inde helfche wallen,
byden boofen vyant, Karen vadere,
onder welck en is geen lieffde met allen .
Sy clappen, fy callen //, fy gecken, fy mallen ;
fulck acht fynen broedere een groot mifdadere,

& felve is by duyfent mael quadere .
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Wy dolen allegadere //, niemant foo reen ;
hier omme foo fegick wt minnelycke adere
wie fonder fonde is, die werpt den eersten fteen .

Het volck claps

flu

dat haer de tanden clateren

fy berechten pans, biffchoppen, abten & pateren,
fy en willen voer niemant buygen den neck .
Valter jemant van defen, fy lachen, fy fchateren ;
papen & monicken, fuiters & materen,
fyn famen, foo fy feggen, luy, gierich & vreck,
& felve iteken fy tot de ooren in den dreck .
Haren fondigen treck // hangs de fiele opt reek .
Ghy, achterclappers, wilt Godts oordeel vreefen ;
ftopt u felfs fchuyte, want voerwaer fy is leek,
& hour uwen beck //, merckt u felfs gebreck ;
ghy vangt donnoofele inden Mach als meefen,
men fiet u de erme weduwen & weefen
plucken & teefen // : uwen ja is neen .
Waerom wildy dan antler lieden gebrek keefen ?
Die fonder fonde is, die werpt den eeriten neen,

0 chriften menfchen, hoe fydy verkeert,
dat ghy broeders malcanderen niet en eert ?
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Ghy bins u fiele met fware banden ;
den toren Godts wort dagelycx op

u

vermeert .

En weet ghy niet was Paulus leers,
dat achterclappers fyn Godts vyanden ?
Hoe derft ghy tot Godt opheffen u handen,
met bloedige tanden //, fubtyl van verftanden ?
Wilt dock den oppersten Heere fyn oordeel laten,
oft ghy moet hier naer, tot uwer fchanden,
eeuwelyc branden ; // dus in was landen
ghy jemant fiet vallen, tfy van was staten,
peyft : by nu, ick morgen ; wy fyn crancke vaten .
Wilt niemant verwaten //, by fy groot oft cleen ;
want fydy heeren oft onderfaten
die fonder fonde is, die werpt den eerften Been .

Sulck weerlyck feyt dat de geeftelycke dolen,
& fyn felve de vuylfte vander fcholen ;
die de lieden thaer ontdragen & ontruymen ;
sheet banckeroeten, in duytfche geftolen .
Sy fueren, fy lueren, fy lappen, fy folen ;
flees willent al doen dragen op haer duymen,
& haer felffs falicheyt fy verfuymen .
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Sy braffen, fy fchuymen // op fachte pluymen,
fy dobbelen, fy tuyffchen, fy fpelen, fy mommen,
fy lefen alomme nae de fchoonfte blommen,
suet fy affchuymen //, hen fteken de cruymen,
recht oft fy inden vloet van wellust fwommen .
Sy herpen, fy luyten, fy pypen, fy bommen,
het recht fy crommen // ; elck knage dit been
dolen papen & moniken met groote foramen
die fonder fonde is, die werpt den eersten fteen .

Haet & nyt domineers, & lieffde is door ;
elck fiet op den anderen : dit is een noot
waer duet de weirelt is vol plagen .
Een jegelyck moet beteren fyn eygen hoot,
& houden feet neerftich dat Godt geboot .
Ons broeders gebreck fouden wy lichtelyc dragen ;
waert dat wy elck ons felven befagen,
wy fouden met vlagen

1/, fuchten & clagen ;

want, al ffaen wy flu vafte, morgen miffchien
fullen wy ten valle, & die gisteren lagen,
fullen Godt behagen // in corten dagen .
Dus keert alle dinck ten besten, wilt achterclap vlien ;
feet ghy geeffelycke dolen, peyff tfyn oock lien .
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U felffs hofken wilt wien //, oft u naeckt geween .
Hoort ghy jemant quaet fpreken, fegt : fwycht van dien
die fonder fonde is, die werpt den eerften iteen .

PRINCHE .
Niemant en derff een anderen iet verwyten ;
want wy ons altfamen qualyck quyten .
Wie iif die fyn fiel met duechden voet,
& die haer leven in Godts dinit vertlyten,
hieten werckheyligen en ipocryten,
ja rafende menfchen, finneloos verwoet .
Men oordeelt nu quaet dat eens hiet goes .
Edel christen bloet //, waerdy wel vroet,
ghy four malcanderen met lieffde aencleven
wy hebben een hoot : dais Chriitus, vol alder ootmoet,
die ons alien behoet //, wiens ontfermige vloet,
ons liggende dickwils heeft opgeheven .
Dus laet ons malcanderen de hant oock geven,
eendrachtelyc leven // als broeders in een ;
want foo ons Johannes heeft befchreven
die fonder fonde is, die werpt den eeriten iteen .
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Ghy,

menfchen, die naeckt ter weirelt geboren // fydt,

armer dan tkicxken dat wt den doyen // fplydt,
& flu gierich vol hooverdyen fwelt ;
ghy, groote hanfen, die met vergulde fporen // rydt,
& u contooren // wydt // vervult hebt met gels,
overdinckt wat tegen u fchriftuere vertelt,
Luca, int eerfte, tis fonder gecken
den machtigen heeft Godt wt den ftoel geveldt,
den rycken verlaten en ydel geftelt .
Noch vindy befchreven, op antler plecken
men fou eer een kernel duet een naelde trecken,
eer de rycke inden hemel foude fwermen .
Neemt exempel aenden rycken vrecken;
laet u verwecken // om ws naeften ontfermen
doer u charitate den ermen huyfermen .
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Ghy, menfchen, die van uwen buyck uwen Godt // maeckt
pafteyen, pertryfen & hutfpot // fmaeckt,
die noch rifpende wt der kelen ffincken,
ghy, fortfe dronckaerts, die fchalen & noot // craeckt,
& Godts gebodt // laeckt //, wilt u broeders gedincken .
Hy fterft van honger, by en heeft wat drincken,
hem en mach flu fat, water & broots gebueren ;
ghy ryckaers, gebont, gefluweelt, in fweirels blincken,
ghy laet de motten u cleeren mincken,
& u broeder gaet naeckt voerby u dueren .
Och ! hoe fwaerlyc falmen u noch controlueren
u rekeninge, als court den dach van wachermen !
Betert u, wilt met Martino, fonder trueren,
uwen mantel fchueren // our flichaems verwermen
doer u charitate den ermen huysermen .

Ghy, welluf{ige, diet mutsken int loeren // weeft,
u goes coppelerfen, boeven en hoeren // gheeft,
die honden, peerden & vogelen onderhout ;
ghy, die opt fweet & bloet vande boeren // leeft,
en int beroeren // fneeft // ws broeders erm en cout ;
ghy, die groote floten & palleyfen bout
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& dlant metter mylen coops in veel contreyen,
bifdommen, prelatueren, menichfout,
eeldommen, dingniteyten met flyer en gout,
court & aenhoort ws naeiten bitter fchreyen ;
wilt compafl'ie in u herte fpreyen,
eer u de door beftoot met hueren allermen ;
gheeft mildelyc eer ghy van hier moet fcheyen ;
tfal u bereyen // een eeuwich ontfermen
doer u charitate den ermen huysermen .

Does u charitate, fy maeckt u van fonden // vry ;
gheeft aelmoefl'en, daer is falicheyt bevonden // by ;
aelmoeffen is een voerbidtfter voer Godt almachtich,
aelmoeffen fchuert den hemel, hoe by gebonden // fy,
aelmoeffen orconden // wy // boven duechden crachtich,
aelmoeffen is den grooten aflaet warachtich,
aelmoeffen verloft u vander helfcher pynen,
aelmoeffen maeckt u Godts lyden deelachtich,
aelmoeffen is u naerder door gedachtich,
als vrinden, magen, gels & goes verdwynen .
Gods is de heere, gheeft hem vanden fynen,
& u broeder is dock u vlees, u bloet, u dermen ;
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deylt mildelyc, u fal to meer verfchynen,
tallen termynen //, tfy Hans, Claes oft Hermen
doer u charitate den ermen huyfermen .

Alle menfchen // die wenfchen // nae deeuwich verblyen ;
bemint Godt //, dats meefte gebodt ; // mer nae dyen,
weeft uwen broeder // een behoeder // met finnen ;
deelt hem ter noot // u broot // en dranck by tyen,
wilt aenfien fyn lyen // wt rechter minnen .
Den pelgrim huyst//, fyn onreyn cuyit// : ghy fult meer winnen ;
den fiecken laeft, // den dooden graeft /1

:

Godt fait bekinnen ;

den bedruckten helps, // fyn lyden itelpt //, geeft hem raet ;
den jongen leers //, den fondaer bekeert // van fyn mifdaet ;
vergeeft, // foo lange ghy leeft //, hoort de erme kermen ;
doer elcken goes //, want foo ghy doer //, tfy goes oft quaet,
tis foo jaet //, dat words u faet //, ten baet geen fchermen
doer u charitate den ermen huyfermen .

PRINCHE .
Ghy fiet voncxkens wt herde fteenen fpringen,
ghy fiet ifer & itael metter vier bedwingen,
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& noch blyffdy verherdt in u gierich leven .
Siet Jefum die de Joden aent cruyse hingen,
die alle dingen // foo mildelyc heeft gegeven
fyn lyff, fyn bloet, fyn fiel boven fchreven,
en was u Godt, u fchepper, u meeiter & heere ;
vermorwet u dock int heere bloet Chrifty verheven,
gheeft fecretelyc, fchout des weirels eere,
gheeft vanden beften, gheeft mildelyc & feere ;
foo moechdy hooren : court myns vaders beminde,
befidt dat rycke dat u tot alien keere,
naer myn leere //, bereedt is fonder inde
doer u charitate & blust ws naeften allinde .

XXI --

Als

een man gehout is, foo is by gefint

dat by hoorende dooff is & fiende bunt,
niet vragende waen dwyff court dit of dat,
& fy hem tcatoen wt den ooren fpint,
de blau huycke hem omhangende naden wins .
Hier is wel in to bevroeden wat ;
al hiet by Claes, by is Jan gefchat
Jan goetbloet, Jan vlafhoer, forgende een ftroo // niet ;
Jan trooft, Jan achterlam, Jan felden fads .
Maer al noem ick flees Jans goes rondt, goes plat,
men vint veel Jans, al en heetenfe foo // niet.

94
Jan drael, Jan faecht leven & gaet niet quyte,
Jan flobberick ftaet hem to verwyte ;
Jan fuercul, Jan ligt achter, Jan coops blau,
Jan trees faechte, Jan ligtachter, Jan flapfchyte,
Jan den hinnentafter, Jan fplytmyte,
Jan laefcutte, Jan vleybaert, Jan flan,
Jan loeris, Jan albedryff, Jan hau fnau,
Jan dour my, Jan bidtbout, vliende een vloo // niet,
Jan vuylpluyme, Jan druypnuefe, Jan bietebau ;
defe crygenfe, dragende bout oft grau
men vint veel Jans, al en heetenfe foo // niet .

Defe Jans to famen, met meer antler Jans,
vervullen tgetal van goede mans ;
Jan futfelaert, die weet daer aff den grout ;
Jan goeymoeyte tredt op thoopken bycans,
Jan blaefpappe, Jan ftuytvos maken den daps
met Jan duefaert & Jan middel gefont ;
Jan draffack, Jan caffack, Jan al even rout,
Jan flonf hole, Jan flodderbroeck, diemen botloo // hiet,
Jan luerefaes, Jan ftyff geteent, flier by ftont,
willende wedden al dedt hem elck een pons
men vint veel Jans, al en heetenfe foo // niet .
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PRINC HE .
J ans gef lachte is met alien groot
Jan vadde, Jan flap, gebracker ter noot ;
Jan druypnuefe, Jan forgeloos, Jan felden wel,
Jan vuylfafoen, Jan fuffaert, Jan bothoot,
Jan ongeraekt, Jan holcake, fonder broot ;
Jan elffribbe, Jan flechtaert, Jan corftel,
Jan lugs int oore, Jan ftrammaert & Jan fchoon fpel ;
Jan futfeler, diemen fomtyts to Cantecroo // fiet ;
Jan blyfter tavont, Jan cranck geftel ;
met defen wil ickt waer doen voer jemant el
dat men veel Jans vint, al en heetenfe foo j/ niet .
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XXII

at is fchadelYcker, in fweirels ftacie,
dan den menfche die onrechtverdelyc leeft

• is liflich & vals in fynder nacie,
die fynen broeder bedrock voer liefde geeft

• in fynder ongerechticheyt behagen heeft,
niet aenfiende fyn verdoemeniife fwaer,
opetende fynen naeften, die daer fweeft
in aermoeden, die hem bekent is openbaer ?
Wat iifer dock bofer ? Het welck hier naer
foo wreet geftraft fal worden ; die met practycke

• valfche coopmanfchap om gaet, foo hier foo daer,
ja, met liegen en bedriegen nu worden rycke .
Ick en weet niet waer ick hem belt by gelycke
foo fchadich een ftadt, daer veel lydens duer gebuert,
als een wolff hongerich die de fchaepkens verfchuert .
7

-- 98
Een quaet, vats, erch herte heeft voer hem genomen,
& ten fal niet beweecht worden tot geender tyt .
Ja, het foeckt alle liften, hoes mocht bekomen,
het loert in holen, als den leeu, duer haet & nydt,
om to berooven fynen naeften breet & wydt ;
ten befoeckt niemant dan met ongelucke .
Sulcken coopman foo doende is vermaledyt,
feyt Davidt, die den ermen foo brengt in drucke
& vervalft fyn ware van ftucke to ftucke ;
wiens rycdom fal terftont als fneeu vergaen,
den beeften gelyc levende op de crucke
des vergancklycheyts ; ten mach niet blyven ftaen .
Dees fyn Coo fchadelyc, nae des wyfemans vermaen,
die fyn goes in de dierte den ermen ontvuert,
als den wolff hongerich die de fchaepkens verfchuert .

fly en is niet werdich to voeren den name
van eenen coopman, die foo behendich ftelen ;
nievers willecome, en foo feer onbequame
als de wormen die het coren vermelen .
Jae, als de dierte daert al duer moet quelen,
die inden benauden tyt in haer giericheyt groeyen,
om to ftroopen den ermen, fy altyt felen
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haer raffchen diefe nochtans behooren to voeyen ;
dees fyn foo fchadich, men machfe wel wtroeyen
als de dyftel aen eenen eynde fy fteken .
Waer toe fynfe dock nut die haer altyt fpoeyen
tot bedrock, gierich wtfuypende duer haer treken,
den ermen buyck, dan our Godts toren op to wreken ?
Soo onnut gelyc den Satan diefe becuert
als den wolff hongerich die de fchaepkens verfchuert .

PRINCHE,

Hoe felen dees cooplie Godts toren ontloopen,
die willens en wetens nu veylen met bedrock,
& haer valfche ware tegen Godts gebodt vercoopen ?
Dees fyn foo fchadich als het duyvels foch ;
& niet en leveren, tis haer al goeyen toch .
Eylaes ! haren last felenfe felver dragen .
Wee alfulcke cooplieden ! Esaias die feyt noch
ghy ongerechtige, weerdt alle plagen,
ghy hebt de weeukens duer u brieven verflagen,
en eet de weeskens vlees en bloet ;
als Godts oordeel court, sully u quaet beclagen ;
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dwelck ghy duer u giericheyt u felven aendoet .
Die als den miff fchueren der gemeynten voerfpoet,
fyn onnut en fchadich, diemen opt feyt befpuert,
als den wolff hongerich die de fchaepkens verfchuert .

Den tweeden prys, op de vrage : hoe fchadelyc dat
den onrechtverdigen coopman een stadt is, in het
Landtjuweel tot Antwerpen, A°

161 .

Per Verbeyt den tyt, Olyftack, den 1q. Augusti .

A

XXIII

OP DE LISBLOMME .

I ck quam left eens gaende ontrent den ftadthuYfe

daer eenen ftuytvos ftondt, die hem wonder vermadt,
die fyn wormcruyt foo prees ; van defen abuyfe
was ick verwondert, foo ick vertoefde wads ;
daer vergeerde veel volcx, too dat ick neder fads .
Met dies, quamper eenen huyfman beneven rollen
die oock toe luyflerde, half droncken doer dnadt,
want by hadde een poofe ant fIe fatten cnollen .
Dees vraechde hoe veel dat syn brif kens gollen
& waer touwe, datse mochten wesen dus goes .
Ik heb een dochter, die is foo gefwollen,
fprack den huyfman, dat icker raet toe foecken moet
Segt my waert huer deert, tfy aen erm, been, oft voet,
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ick fait huer helper, want myn cruyen fyn to reyn .
Ja seker, vrint, verftadyt foo, ghy dwaelt f erteyn .

waer heeftfe tgefwil ? Ick falfe beftieren,
fprack den ftuytvos, ick weeter me raet
tot bleynen, fweiren, buylen, blutfen en clieren,
& voer theymelyc gebreck, is flees falve delicaet,
tegen loopende gaten, oft abftuemen quaet,
fweiren, cancker, pocken, ja al waeft de pefte .
Ja feker, fprack den huyfman ; & vielt niet to laet,
ick fou a van dmeyf ken vertrecken de refte ;
fy gaet heel dagen wel liggen to neite,
van flit gefwil, meefter, foo iife geftelt
fy heeft eens fpelen geweeft net ons gewefte ;
wie ramp weet watter gebeurt is fevers int velt .
Tfelen wormen fyn, feydy doen, flat haer quelt ;
gheeft haer die refepten & laetfe wat alleyn .
Ja feker, vrint, en verstadyt foo, ghy dwaelt ferteyn .

Souwent wormen fyn, om datfe qualyc ruff?
fprack den boer, fiet, tliecht haer binnen den lyve ;
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Want op alle fnuystermert iife foo beluft,
groen fruytken, vers boterken, eetse foo ryve ;
myn wyff moet wat weten van Karen bedryve,
want heel dagen iifer fomtyds merle in rueren .
--y- life oudt ? vraechde den iluytvos . -- Jaes, tien jaren & vyve
fprack den huyfman, fy heeft foo vreemde cueren .
Hola, fey by doen, laetfe defen dranck befueren ;
ick wed dat, haer tgefwil teritond feifeert ;
al loey fy dwater, willet vry avontueren,
dit reseptien, heb icker toe geordineert,
~-- Ja, dlevende water, fprack by, hoe ghyt noteert,
hebdy antlers geen verftant, foo acht ick u cleyn .
J a feker, vrint, verstadyt soo, ghy dwaelt ferteyn .

PRZNCHE .

Een buefeler dacht : fal ick dit niet gerayen ?
life vande galle niet gefwollen, dus groot ?
Heeftfe den hertvanck niet gecregen duert nayen
tegen deerde, waer wtse dickwils lyden noot ?
Het duerden my to lange, dies ick wat verschoot ;
doen drong by vaft ane, men fach hem verftouten ;
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doen wacht ickt eynde, fiende dat by hem boot
een groen falf ken, om Karen rug wel to fmouten
Tis verloren gefalft, de pap is versouten,
sey den sueren . Ten baet niet den tyt en waer omme ?
Doen blevenfe, heymelyc, nosh wat ftaen couten,
& riep : haeren buyc is foo ftyff al waert een bomme .

wa, fy queelt van finte Machuyt, sprack doktoor Domme,
gaet bevaert . Doen fprack, half gram, defen veyn
- Ja feker, vrint, verftadyt foo, ghy dwaelt ferteyn .

Per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen .

A
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XXIV

Gheen fchoonder blomme op Libano gebloeyt,
noch foeter van roke, daer melck honich wt vloeyt ;
geen profytelycker en wasser ooyt gevonden,
die foo menich geloovich herte fpyst & vroeyt,
daer hem dbieken smorgens foo neerftich toe spoeyt .
Wie mocht dees volprysen met duysentich monden,
die alien de weirelt is over gefonden,
waer aff dlammeken gedoodt den fegel ontfloodt,
daer dock elck in mach bluffen alien fyn wonden,
ja, tot Godt den Vader comen fonder flack oft ftoot ?
En dees fuyver blomme was, wt nydicheyt groot,
ooyt foo gehaet geweeft van fweireis beginne,
duer den lift des ferpents, dwelck wt fynen poor
veel luegens fuycht & wiltfer ftrooyen inne .
Infgelycx daeit oock de fenynige fpinne

Io6

opt bloemken ; maer is altyt ongefchent gebleven,
om dbiekens leven // met fenyn to vergeven .

Wie mocht vertellen de fenynige treken
van der fpinnen aert, altyt yverich om wreken,
aen derm bieken, dwelck dbloemken aen elcken cant
altyt foeckende is, van Godts geeft ontfteken,
gevoelende de foetheyt wt dbloemken leken,
dwelck Godt onder fyn gemeynte felver heeft geplant ?
Maer de fpinne, die onruit maeckt in elck lant,
die wilder quanfuys oock wonder in foecken ;
maer tgeen dat bet is words bitter onder haer hands,
het gebenendyen verkeertfe in vloecken .
Dus fyn haer gaps onnut de fchriftelycke boecken ;
want om den gefonden wyn crachtich van virtuyten
to vervalfchen, cruyptfe wt haer verborgen hoecken,
met fweirels initellen iffe altyt wtte,
dwelck Godt fcherp gebiedt verftaende voer een cluyte,
connende feer liifich veel tfricken weven,
om dbiekens leven // met fenyn to vergeven .

Al daeltfe opt bloemken en haer wonder onderwendt,
den fmaeck des huenichs is haer gaps onbekent ;
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want tis haer al bitter, daerom iife pertye
tgeloovich bieken, dwelck neritich & diligent,
de guer van dbloemken, duer Godts geeit excellent,
int herte heeft & foo bereedt ten ftrye
tegen der fpinnen onnutte fantefye .
Want in haer ydel wercken falfe dock vergaen ;
theeft gebleken aen Lufefers hooverdye
die Godts jufticie niet en mocht wederitaen .
En wie altyt vast ftonden op dedel gram
der bloyender blommen, diemen moet vermeeren,
flees heeft altyt de fpinne veel verdriets gedaen,
wie tot haer fenynich ingeven niet en wilde keeren,
altyts verdragende den wege des Heeren ;
aldus doende, comtfe het bloemken beneven,
om dbiekens levee // met fenyn to vergeven .

PRINCHE .
Den rueck der blommen houdt in u memories
fy heeft haer figuere & haer hifiorie,
haer verborgentheyt, tis oock de waerheid claer,
& haer gelyckenisse, nooyt fchoonder glories
haer letter ende fin inde godlycke ciborie

Io8

des geefts beiloten, haer fchaye & licht voerwaer ;
haer door, haer leven, tisser al inner maer
fonder Godts hulpe, en verftaet haer egeene ;
haer weds, haer evangelium & dan daer naer,
haeren Moyfem en Chriftum, den vaften fteene
die der fpinnen aert bedorff & bracht in weene,
thooft vans ferpent hebbende den camp verloren,
al is de fpinne noch liftich to beene
om den rueck der blommen altyt to verfmooren,
foo heeft Chriftus, die de bloem is, tgelooffs hers vercoren ;
al heeft haer de spinne nu dus opgeheven,
om dbiekens leven // met fenyn to vergeven .

Op de Violieren, op de vrage
Waerom dat de fpin op de bloem daelt
daer het bieken Karen honich haelt .
A° r 562, Per Verbeyt den tyt, Olyftack in Antwerpen .

XXV

C ortelyc quam ick gegaen in een covente,

om my to biechten als eenen paciente,

daer ick twee bruerkens vans to famen ftaen praten .
Deen fprak aenden confrater feer pertinence
een blyde tydinge dwelck is inde prente
flees hugenoofen, die ons plagen to haten,
fyn nu verflagen, de maer gaet volder ftraten .
Och neen, fprack dander bruerken, ick vrees voer mifval ;
fy hebben Calvinus geflacht fterck to baten
die ons Paus decreten bederven al ;
ick hope flat monfuer Gewife remedieren lal .
En twyfelt niet, fprack dbruerken, want foo ick fpuere,
Conde is in handen, wy hebben dry vuere .
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Ick luisterden vaft toe & fweech al ilille .
My docht, tginck heel nae Karen wille,
twas al van Conde datse handen voer handen .
Deen bruerken fprack : men fal hem geven een pille
daer by aen verworgen fal ; tis minder gefchille
dan oftmen daer eenen mutfaert om gonck verbranden .
Vigillien, fielmifl'en brengt by al in fchanden ;
het vagevuer, den aflaet, & al ons gewin
mettenen, complecten, ons goede provanden ;
by en acht bifl'chop, cardinael, ja den pans noch min ;
ons roomsche edictie wilt by breken in
met de confefl`ie van Onfborch, dewelck is een luere
Conde is in handen, wy hebben dry vuere .

Ick quam vast nadere om badt to hooren .
Sy begonften haer in Conde heel to ftooren ;
deep bruerken fprack : wat hebben wy moeten lyen,
eer wy tfimpel volck coflen verdooren
dat fy den offer brochten binnen der chooren,
dwelck dees valfche ketters al aff willen fnyen .
Ja, by Swingelis en Johannes Hus tyen,
Melanton, Mertinus deden ons groot quellen,
maer met cracht van gels moetmer tegen ftryen,

oft fy fouden ons perdoenen in daifen vellen .
Maer wy fullen den interum weer op gaen vellen
die Gewiefe fal trouwen in pofl'eifuere
Conde is in handen, wy hebben dry vuere .

PRINCHE .
Ick ginck ftracx by haer our tverftant to weten ;
ick groetenfe minnelyc nae myn vermeten,
& fey : ghy, heeren, wat lifer nieus int fchuyte ?
Sy fpraken : Conde is gevangen gefmeten,
dat hem de raven op moeten eten ;
by heeft quifpel & wywater doen liggen in muyte .
Daer weer ick befcheet aff, fey ick ten belluyte,
by is verwefen & moet iterven duer twifte .
Dats voer ons, feyden fy, een goey virtuyte ;
nu fullen wy weer vullen ons aflaet kifte
met inquesicien & fubtylen liste,
& ons convent court weder in fynen fluere
Conde is in handen wy hebben dry vuere .
Betrout in Godt, per Wygans to Breech. .
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XXVI

Godt die gaff fyn volck duet Moyfem een wet,
op dat foo wiefe hielt, die fou daer doer leven ;
& diefe oock niet en hielt, twert claer gefet,
die moeften den door fterven, foo daer ftaet gefchreven .
Nu is van Adam alien vlees gebleven
onperfeckt & en coitent niet gehouwen
Godts heylich gebodt, dat by hadde gegeven .
Als Godt dit aenfach, wou met rechter trouwen
ons felven faligen, op dat wy fouwen
des wets gerechticheyt in fynen foen aenmercken,
dat by is den wech & niet ons benouwen,
als wy tot hem keeren, tfy leecke oft clerken ;
maer dit beteeren en fyn niet onfe wercken,
dan duet u woordt, dwelck ons duet gracie behlelt .
Heere, gheeft dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt .
8
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Heere, ghy gheeft het gene dat ghy gebiet
in u woordt ; wands het is claer gebleken,
als Adam gecomen was in het verdriet

• was duer tferpent van u gebodt geweken,
foo woudt ghy ten troofte van Adam dit fpreken
dat duer des wyfs faet noch fou worden vertreden
tferpents hoofs ; want u woort had luft onbefweken
by fmenfchen kinderen, die geen goes en deden,

• tis vlees geworden hier op deerde beneden,
• tgeen dat ghy gebiet gaeft ghy hem to dragen,
op dat ghy ons four brengen by u in vreden .
Lies ghy hem, om u volcx fonden wil, flagen,
u woordt ifs dat gedaen heeft, Heer, u behagen
duer welck u gramfchap tegen ons is geftilt .
Heere, gheeft dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt .

Alle wat afem heeft looft den Heer der heeren,
dat by gegeven heeft, foetft om vermonden,
tgeen dat by geboot in fynen fone vol eeren ;
want het behaecht Godt, naer Paulus orconden,
dat in hem alle volheyt fou worden gevonden .
En van fynder volheyt hebben wy alle ontfangen
genade om genade, foethertige gronden ;

''5 --want by voer ons, als eenen trooiter der bangen,
vermalendyt werdt & aent cruyce gehangen,
op dat by ons van de vermalendydinge
des wets verloifen fou, die ons woude prangen ;
& ons daer voer geven eeuwige bevrydinge .
Dit mogen wy wel fchryven voer een nieu tydinge,
die Godt gheeft & finder eeuwicheyt niet en fmilt .
Heere, gheeft dat ghy gebiet, & gebiet dat ghy wilt .

PRINC HE .

Heere, die u gebodt gevende fyt in u woordt,
dat ghy wilt, dat gebiet ghy hem oock eenpaerlyc .
Want gelyc eenen reigen op deerde brengt comfoort,
& niet weer en keert, feyt Efaias claerlyc,
by maeckfe eerft vruchtbaer ; alfoo fal openbaerlyc
u woort niet ydel weer keeren oft alleene,
maer fal al doen dat ghy gewilt hebt vermaerlyc .
Wat hebt ghy gewilt ? Dan dat u woordt feer reeve
vertrooiten fouden alien die waren in weene,
& dat het de bedroefde herten foude genefen,
vercondigende de bly botfchap int gemeene ;
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dat elck om niet flu mocht drinckende wefen
van de levende fonteyne Chrifty geprefen,
die ons voer Sathan is eenen vromen fchilt
Gheeft, Heere, dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt .

Men fach tantwerpen den eerften july doer eendrach[ticheyt
Van heeren en borgers Overt al den swift en opruer
[neer geleyt .
Per Den foot doet vele a° 1554 .

A
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Comt, dochterkens van Sion, helps my volpryfen
die goetheyt myns liefs die by my heeft gejont,
ja & eeuwich betoont om myn verjolyfen .
Myn tonge is to teere, to cranck is mynen mondt,
om fynen loff to verbreyden wt den grondt
dryendertich jaer heeft by my gefocht feere,
dies hy, als icke, blyde was doen by my vondt .
Veel arbeyts was doende myn lieff, mynen heere,
om my to verloifen, tot elcken keere,
wt de handen mynder vyanden crachtich .
Saechtmoedich, ootmoedich, van leden teere,
als een lammeken, ginck by ter door warachtich ;
maer by verrees weder, doer fyn cracht voerdachtich ;
waer door my alle trootl is toegefchreven // fier .
Aldus vans // triomphant // dit lieff myn leven // bier .
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Om mynen twille, foo heeft dit lieff wt liefden,
onder myn vyanden, veel geleden
my foeckende ; fy hem feer qualyck geriefden,
maer by heeft fe cloeckelyc beftreden
als een vaelyant prinche in dorpen & fteden ;
my befchermende & verloft wtter noodt,
myn leven behoedt & my geftelt in vreden ;
om mynen wille heeft hy, met crachte groot,
to niece gedaen helle, duvet & door,
thantfchrift gefchuert duer groote liefde foes .
De wet heeft by wtgevaecht & tferpents hoot
in ftucken gedout & verfmoort met fyn bloet,
& heeft tonderbracht, duer fyn goetwillicheyt goes,
alle tgheen dat my mocht doen beven // fchier
aldus vans // triomphant // dit lieff myn leven // hier .

Seer triomphantelyc heeft hy, duer dit werck,
myn leven gevonden dwelck was verloren ;
duer fyn volmaecktheyt heeft by als opperfte clerck
my gehaelt met crachte wt $abilons toren,
& heeft my lieffelyc trooftende gefworen
dat by my nimmermeer en fat verlaten .
Laet ick hen niet, by heeft my wtvercoren,
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voer dbegin der weirelt tot mynder baten .
Dickwils heb ick hem verfaeckt feer boven maten
duer den quaden raet mynder vyanden vals
maer doen ick bekende myn boot heyt, verwaten,
quam by my to hulpe fonder veel gefchals ;
my verloffende droech by my op fynen hals,
duer dblaken fonder liefden, duer tverheven // vier .
Aldus vans // triomphant // dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Dit lieff is Chriftus, myn heer excellent,
myn hope, myn toevlucht, minnelyc van oogen ;
voer wiens naem alleene, onder tfirmament,
alle knien hen eeuwich moeten boogen .
Den mens en is antlers, naer fchrifts betoogen,
geenen naem gegeven om falich to fyn,
dan den naem Jefus, die de fonden can afdroogen,
Triomphantelyc heeft dit lieff dleven myn
gevonden, duer fyn goetheyt vol trouwen fyn ;
& by is inde hoochte opgevaren,
met hem voerende alle thelfche fenyna
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Die gevanckenisse, die my mocht befwaren,
de door heeft by met crachte doen verharen,
makende tfyne & dmyne al even // flier
aldus vans // triomphant // flit lieff myn leven // her .
Wel hem die in Godt betrout .

n
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XX VIII

Met wat onfprekelycker liefde minioot,
heeft my dit lieff gefocht met goeder gracie,
dryendertich jaren, eer by my vans bloods,
lydende veel noot // en tribulacie,
van die vremde lief hebbers oft nacie,
daer ick me boeleerde en hielt partye !
Twas de alder boofte generatie,
die my verleyden tot afgoderye
en tot ongehoorfaemheyt ; in weder fye
feggende : blyft ons by, het fal u baten
ghy fult rycdom vercrygen met herten blye ;
maer met hem armoede : dus wilten verlaten ;
groote vervolginge van wegen in itraten
dus wilt u faten //, naer ons ingeven //, fier .
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier,
9
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Groote perfecucie fal u wefen by,
& van elcken verfmaet fuldy oock wefen,
ift dat ghy fyn leven naervolcht, verftaet wel my,
& nergens vry en werdy oock ten defen .
Maer ghy fult met ons, in vrolycheyt geprefen,
triompheren, boeleren & bancketteren ;
in alder wellufticheyt, om fins genefen,
wilt nievers voer forgen, maer verjubileren .
Hier is gout & flyer, elck fal u honoreren
& eere bewyfen : dit fal wefen u deel .
Sourly u dan tot hem willen verneren
daer aff niet comen en mach pant noch juweel,
maer u foude naken menich bitter morfeel,
daer ghy in u felven behoort to beven // fchier ?
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // bier .

Nu dit lieff, fiende dat ick was bedrogen
van dat quaet duertrocken faet, menichfuldich,
is met grooter liefden to mywaers getogen,
fchendende haer bogen, // met finnen verduldich,
duet fyn bitter lyden & door ontfchuldich ;
maer wt brandende liefde voer my, fyn bruydt,
om dat by my trecken foude gehuldich
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wt de handen vanden boofen vyandt ruydt,
& my to verwerven eeuwich fave conduyt .
1st dat ick hem dan by blyve, wt rechter duecht,
foo belooft by my rycdom, folaes en virtuyt,
getrouwicheyt fweirende de edel juecht ;
al had ick hem verlaten, myn eeuwige vruecht,
duer myn boeleren & vremt aencleven // flier .
Aldus vans triomphant flit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Gheen lieff ter weirelt nooyt foo geboren,
als flit lieff wefende alfoo getrouwe ;
die fyn leven foo gegeven heeft to voren,
blur fvaders thoren //tot mynen behouwe,
doen by ftrydende was, hier als de bouwe,
aen den boom des cruyfen tuffen twee dieven,
befpot, begekt, gegeefelt, gecroont daer touwe ;
patientich blyvende om myns gelieven ;
die nooyt mifdaen en hadde, foo ons de brieven
in veel plaetfen wel naectelyc verhaelen ;
maer ors myn verfoenen, doer fvyants mif kieven,
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& om fyn eygen to wefen, fonder falen ;
want by en begeert den door niet finder qualen
der fondaren, al hebben fy bedreven //tier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

Tot Bruf'ele het
Per

Marien cranfken

Nochtans wel Jiende
al heet ick de Blinde .
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XXIX

I ck, die duer Adams val was inden door

gevallen, & vol van ongenaden

deur des vyans raet, fweirels prinche en hoot,
die Eva verleyde & heeft beladen
dat menfchelyc gellachte, dwelck was verraden
om den eeuwigen door to beerven onfoet ;
van welcken ick een ben vanden quaden,
heel troofteloos & met finnen onvroet ;
dit aenmerckende de liefde des vaders goes,
fans by dit lieff, fynen foon hier beneden,
& betaelde myn fchult met fyn dierbaer bloet ;
& heeft my foo gefocht, duer der liefden feden,
op dat ick eeuwich fou leven in vreden .
Dies ick dan feggen moet, in dit aencleven // fier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .
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Dit lieff, namelyc Jefus Chriffus reen,
heeft my, Sions dochtere, fyn bruyt getrout .
Van fyn beloofde woordt en wilde by niet fcheen
my fiende liggen feer derlyck benout,
is neder gedaelt in dit befneden woudt,
daer ick verloren lack vol allenden .
Prieffer en levyt ffreken beneven rout ;
maer den Samaritaen, dit lieff, quam verbinden
myn dootlycke wonden, en wilde my vinden .
Als by my dryendertich jaer hadde gefocht,
bracht by my op fyn fchouderen : nooyt fulcken vrinden,
die dwerck der liefden foo hebben gewrocht !

• heeft my met fynen bloede gecocht,
• fynde verlaten den vyant bleven // fchier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

Naer dit lieff hadden doude vaders verlangen,
die daer lagen, oeder des vyants gewelt,
foo menich duyfent jaer, gebonden, gevangen,
roepende : fchuert de hemelen, rafch u verfnelt,

• wilt neder dalen, wantet ons dleven gels !
Dus en heeft dit lieff hem felven niet gefpaert

• is ons broeder geworden, foo fchriftuere melt,
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• my als den appel fynder oogen bewaert ;
my foeckende als een bin, die haer kiecxkens vergaert
voer der wouwen clauwen doer der liefden brands,

• heeft hem foo lieflyk by my gepaert,
die verloren was, wroetende ins dootlyc fans .
Maer dit lieff my omhelfde & gaff my de hands,

• itelde my vry als een vergeven // flier .
Aldus vans triomphant flit lieff myn leven // bier .

PRINCHE .
Aldus vant flan flit lieff in liefden vernaemt,
my verdoemde, door liggende, heel verwefen,
in des vyants gewelt ; maer flit lieff ongeblaemt
heeft myn leven vonden & weder genefen
duer fyn edel menfchwerdinghe geprefen,
gebuerte & predicatie warachtich .
Noyt geen foo triomphanten opgerefen,
die des vaders thoren blufchte onfachtich,
duer fyn door & verryfeniife crachtich,
niet ontfiende noch vreefende eenich torment ;

• foo duyvel, door, belle, verwonnen machtich,
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ter neder geflagen & omme gewendt ;
foo dat dit lieff heeft de macht gefchent,
& voer my tonderbracht den verdreven // gier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

In viericheyt groeyende
op Mooyjes bojch tot Leeu .

Per Och eft aljoo ware .
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H oort ghy, Sions dochter, die noch fyt clachtich

in vreefe gefeten duer onkenniife bunt,

war my (eens u gefpelinne warachtich)
gefchiet is van hem die myn fiele bevindt .
Al s ick duer dboeleren, gaps Adams gefint,
gewondt, ja door, lack voer mynen vader goes,
heeft hy, myn lieff, als de getrouite bekint,
myn leven weder gefocht, gevonden metter fpoet .
Waer duer, duer fyn genade, liefde & ootmoet,
& menfchwordinge, daer by my me weckte
& op dede itaen, my waifende van dbloet
des doors & der fonden dwelck my bedeckte ;
fyn fief by voer my foo minnelyc itreckte .
Dies ick wel feggen mach, duer dit aencleven // fier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .
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Op dat ick fyn liefde fou kennen in defen
& op niemant fien, dan op hem alleen,
heeft by my voorts gefterckt duer tfienlyc wefen
fyns levens, hier op d'aerde, net & reen ;
duer tvaften, bidden, waken, druck & weep ;
my bewaerende als een hin haer kiecxkens fiet,
& met fyn foete leeringe gemeen,
my altyt trooftende in myn verdriet .
waer duer by my oock een exempel lies
fyn voetftappen vlytig to volgen naer,
op dat ick als een rancxken, foo by my hier,
in hem (den wynftok) fou blyven vruchtbaer .
Siet, geenen laft voer my en was hem to fwaer,
midis defen fterken brands der minnen verheven // fier :
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

0 w elcken liefde by my noch al toonde,
defen compaffiuefen Samaritaen !
Siet, met welcken olie by my verfchoonde,
opdat ick de tweede door niet en foude ontfaen !
By is felfs als een lam totten cruyce gegaen,
myn mifdaet dragende duer fdoots torment ;
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maer, van Godt weder verweckt, is op geftaen
ten derden dage, foo ick weet, ongefchent,
ten hemel gevaren, fittende prefent
aen Godts rechter hands ; daer ick by hem fal comen,
ja, alree bee ick inden geeft die my fulcx inprent,
duet tgeloove, de herboringe vol vromen .
Wech, door, van bier ! Defe heeft u cracht benomen !
Dits mynen roem tegen u ingeven // fchier
aldus vans triomphant dit lieff myn levee // bier .

PRINCHE .

Triomphantelyc waft dat by ooyt dede
defe, myn & alder menfen lieff vol trouwen,
voer Godt, daer de waerheyt altyt grypt ftede,
hoe wel de weirelt dit qualyc can verdouwen .
Dus, ghy lief kens, wilt opt fans niet meet bouwen,
maer op Chrif}us, den fteen die eeuwich fal dueren,
die ons levee vandt en vindt, foo wy ons bouwen .
Hier roept, weent & clops minlyc tallen hueren,
hoorende comen opdoen, eerft dat by begeert ;
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opdat ghy fyn goetheyt van u niet en weert,
foo moecht ghy met my elck feggen expert,
tot fynen prys, ten fpyte den verdreven // Bier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

In viericheit groeyende Moyfen doyen

Schertogen boifche, per Cafere,
oft Duer hope verwacht ick .

A
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was allenden heeft my dit lieff hier vonden,

vol miferien & dootlycke wonden,
dinerffen der fonden //, bun gevende logys !
Duer des appels bete, vaet myn orconden,
foo was ick gecondemneert, nae Godts vermonden,
in de afgronden, // foo my fchriftuere bewyft .
Maer dit lieff, wt wien alle liefde ryft,
feer triomphant is by to mywaers genegen,
doer den brands der liefden, daer by met was gefpyft .
Want door, duyvel, noch belle en was hem tegen ;
maer quam my befoecken in fdroef heyts plegen ;
defolaet fynde, duer fweirels ingeven // fier,
tot allen verfmaetheyt was ick geflegen ;
& dat doers ongehoorfamich fneven // fchier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn levee // hier .

'34
Aldus vans hier dit werdtite lieff plaeyfant
myn leven, tot alder welluiticheyt vaelyant,
naer fvyants trant, // heel volgende fyn wercken .
Maer dit lieff is, wt liefden habondant,
to mywaers geneycht met bermherticheyt ; want
by ontbant // fyn oprechte liefde, om mercken
flat by my heeft wtvercoren in flees percken,
myn leven bier aennemende blootlyc,
om met my to vereenigen tfynder kercken,
my fweirende getrouwicheyt miniootlyc ;
al heb ick gehoereert, geboeleert fnootelyc,
& met vremde lief hebbers bedreven //tier,
in alder onachfaemheyt feer grootelyc ;
liggende als een beeite, een aencleven // pier .
Aldus vans triomphant flit lieff myn leven // bier .

Dit lieff was finder liefden ontiteken
heel triomphantelyc, foot is gebleken,
flat by myns geleken // wilde fyn geboren,
in flit dal der tranen, catyvich om fpreken .
Hy, die rechtverdich was, wilde comen wreken
fvyants quaey treken // die by my brocht voren,
willende my verloifen & hem verfmooren

'35
die my getrocken hadde in tfondich quaet .
Want gelyc, doer eenen menfche vervooren,
de fonde is gecomen in fweirels faet,
doer dovertreden des gebodts, vroech en laet,
ongehoorfamich wefende, dbefchreven // flier
flat den mens bewefen hat den rechten ftaet,
maer licht vergeten, niet by gebleven // tvier
aldus vans triomphant flit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .
Syn liefde, boven alle liefde itreckt
ongeveynft, foo ons fchriftuerlyc words ontdekt ;
van veel begeckt // nochtans hem felven niet gefpaert,
maer hem triomphantelyc wt gereckt
aen den boom des cruycen, fynen vader fubieckt,
& doer fyn cracht verweckt, // foo ons words verclaert .
Hy, die gerechtich was & hooge vermaert,
heeft myn ongerechticheyt, in defen ganck,
op hem genomen van defen quaden raet ;
my fuyver & reyn makende die was cranck ;
om flat by my trouwen foude tot fyn bevanck
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finder eeuwicheyt, al was ick verheven // hier,
doer de fonde, totter verdommeniife ftranck ;
fynde inden bans vanden bekeven // icier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

Tot Bruifele .
Niemant fonder gebreck
dan Godt alleene .
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Aldus

vans triomphant // dit lieffmyn leven // foes,

wtter liefden vloet // : bee, fiele & lichame .
Onfterflyc maeckt by my, om leven // goes,
& vrolyc to wefen in Chrittus name .
Maer Adam, duer fvlees bevel, brach ons in blame
& brack Godts gebodt ; doen was fyn werk al niet
want de fiel was ilerffelyc gemaeckt infame .
Hier duer den vader, weer de lieffde gefchiet,
om leven, daelde dwoort in een maget fiet,
& Overt vlees en bloet, om leven prophys .
By tconfent van den vader, de den foon dbediet
dat de fiele, duert woordt, wards leven jolt's ;
den foon maecte, metten offer, den vader prys
flat de fiel levende was vans gedreven // flier .
Aldus vans triomphant flit lieff myn leven // hier .
I0
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Soo quam dleven minnelyc wt den vader,
beetle to gader // fiel & lichaem, reen .
Die door gemaeckt was, was ons ontlader ;
van alle fonden maeckte by ons levee een,
nae den wille des vaders, groot en cleen ;
welck is myn lieff, om fynder beelde bekent,
die in myn lichaem ruft, heeft Chiftus gemeen
dleven van materien aengenomen jent,
gegeeselt totter door in fwaer torment,
feggende : Aba vader, tis al voldaen !
Nu leeftfe inden eeuwigen ends !
Wilt verhuegen, fiele, ghy hebt gracie ontfaen
aldus fully blydelyc inden hemel gaen
levee, niet achtende het geheven // vier .
Aldus vans triomphant lit lieff myn levee // hier .

Aldus heeft lit lieff myn levee hier weer gepaft,
daer ick door lack getaft, // u vaderlycke tael,
die my nu minnelyc laet levee . Nu, bruyt, waft
u alle vrindelycheyt aen, binnen fvader fael ;
want dleven vereenicht nu altemael
metter beelde des vaders, int lichaem binnen .
0 lichaem, weeft vrolyc met foeten verhael,
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duer den trooft myns lieffs met al u finnen !
Volmaeckt int geloove, u fiel fal winnen
de eeuwige vruecht byden Vader gehouwen ;
Vader en fiele fyn bey in een minnen,
als dlichaem nae Godts geeft ftelt fyn betrouwen .
Dus fal de fiel leven eeuwich, fonder flouwen,
index eeuwiger vruecht : tftaet gefchreven // fier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Princhelyc vader, our blyven leven is blot

u voer een nieu gebodt i/is in liefden leven .
Soo myn Vaer lieff gehadt heeft, hebt liefde in Godt
& uwen naesten ; de fiel en lal niet fneven .
Als een beelde des Vaders wertfe verheven
inden lichaem leven, // duer fheylichs Geefts roeyen,
die u dat goddelyc woort inblaeft, int aencleven ;
dus court de gracie des Vaders our groeyen ;
duer den advocaet des loons, liefde doer bloeyen ;
fiele en Vader, tis een wefen waer .
Vander door eeuwich levende, fonder vermoeyen,
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als dlichaem de fiele fpyft met dlevende woort claer,
foo blyft de fief leven, en niet f tervende daer,
naer Chriftus verryfen, is dit befeven // fchier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

Met al to belachene, barbariste per Gent
Sinte Dieters muldere is by bekent .

1
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Dwoort waer duet hemel & aerde is gemaeckt,
boven tveritant, feet playfant // fyn fyn wercken
al dat leeft betrout in hem, den vyant verfaeckt,
alleene nae hem haeckt ; // fyn liefde wilt aenmercken .
Dit lieff heeft ons wtvercoren fonder hercken,
doen by Adam maeckte, nae fyn eygen beelt fchoon,
& fyn gracie dleven gaff, fonder veritercken,
finder vruechden percken // des paradys troop ;
fonder fyn verdieniten, oft eenigen loon,
tlelde hem over alle dieren als heere .
Triomphant verheft by den menfche ten toon
onderhout fyn fermoon // en goede leere,
eeuwich fuldy leven fonder verfeere .
Synen loff vermeere

I/in

alle herte, fier

aldus vans triomphant dit lieff myn leven hier .
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Elafen ! dleven dat Adam was gegeven
heeft by

II,

fegick vry, // duet fyn cranckheyt verloren ;

waer duet, wy menfchen, alle moeften fneven ;
des doors aencleven // en eeuwich fmooren
hadde ons omvangen duet fulcx oorboren ;
maer dat lieflyc woort, feet foes & delicaet,
quam Adam met fynder gratien to voren,
en heeft hem vercoren 7/, al was by defolaet,
hoorende nae dwoort, gecreech by noch goeden raet,
die beloofte des faets her woort betrouwende,
niet wanhopende, al was feet groot fyn mifdaet .
Diet to recht verftaet // en fal niet fyn flouwende ;
die tlevende woort wel fyn duercnouwende,
fyn verdouwende // deeuwich doors dingier
aldus vant triomphant dit lieff myn leven hier .

Met Adam was ick verloren doer den vyant,
doen by int paradys, // onwys /1 brick tgebodt,
Godt hebbende verlaten, vloot aen eenen cant ;
maer tgoddelyc woordt vans // Adam, diet wel onthot,
& heeft ons alle bevrydt van die bitter not .
Allendich, catyvich, was ick boven maten
geworden duet Adam ; want Balder fwaerfter lot,
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die door en thelfche cot, // wilt dit wel eaten,
op my was comen & ick van elcken verlaten,
onder die moordenaers berooft, ter door gewont ;
foo quam dat godlyck woort, foes als honich graten,
my fondaer to baten // en maeckte my gefont .
Hy heeft myn fchult betaelt meer dan thien duyfent pons,
den alderfuettten mont //, duer fyn lieflyc beitier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven hier .

PRINCHE .
Dit lieflyc woort des vaders almachtich
hevet dleven gegeven, antlers egeene,
& gevonden duer fyn bitter door feer crachtich .
Slyft altyt itantvastich //in fyn liefde reene,
0 edel fiele, verhuecht in hem alleene !
Want hy, geweldich heere, is over de door
triomphantelyck verrefen wt fdoots geweene,
ons alien gemeene // geholpen wtter foot .
Hy roept ons, die belait fyn met fonden groot ;
by is den wech, de waerheyt en dleven voerwaer .
Laet ons alle tot hem loopen, broeders minioot,
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ons voerfpraeck & hoot //, dit is openbaer ;
betrout dit lieff, de fonteyne des levens claer ;
volcht hem altyts naer // en vreeit fweert noch vier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven hier .

Terwen bloeyfel tot Aerfchot a .° i 556 .
Dwoort gheeft confoort .

v('~ !
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Q lieff triomphant !

Wt duyfentich vercoren,

edele, machtich, in thoochfte de gecroonde,
minlycxfle, werdichfle van vrouwen geboren,
vrindelycfte, properfle, jentfte geperfoonde
wt Balder opperfle ghy my u vertoonde ;
van rycker, looyaelder en mocht men nooyt weten,
dalende wt den fchoot, dwelck my hier verfchoonde,
fyns vaders, wt de goddelycke fecreten,
my foeckende, die fleck lack, geheel verbeten,
dryendertich j aren, overmidts myn fonden .
U vierige liefde, to mywaerts vervleten,
getrouwer tot my en was nooyt lieff gevonden ;
int dal der miferien, diepe verflonden,
heeft by my gefocht in drucke & fwaer fneven // fier
aldus want triomphant // Bit lieff myn leven // hier .

146
Wonderlyc is myn lieff, alfoomen mach mercken,
van dbegin rotten ende in fyn dingen ;
onbegrypelyc in woorden & in wercken,
wien dengelen loff & eere toefingen .
Naer hem myn herteken & fin verlingen,
geboeyt liggende vande Madianieten ;
ter door gewont, dleven en mach ick niet gehingen ;
ballinck van Jerufalem in fwaer verdrieten,
liberteyt van dyen mach ick niet genieten .
In Jerico gedaelt, met druck overgoten,
prifter en mocht my cureren noch leviten ;
in des Boots heerfchappye moeft al verscoten .
Mynen noot heeft een Samaritaen verdroten
die tot myn ontlaften hem heeft gegeven // fchier
aldus vans triomphant Bit lieff myn leven // hier .

Cloppende verclaert ons des propheets orconden
ftaet op wtten flaep des eeuwich doors verwaten ;
duer Chriftum, u lieff, words u her licht gefonden ;
den dach is op handen, den nacht moet ghy laten .
Sy worden by de lieffte die voertyds faten,
verre die oude cleeren wttreckende,
buyten, binnen, verchiert als fchoone granaten ;
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wtwendich, inwendich, ter duecht verweckende .
Myn lieff court fpacerende, ick ben ontdeckende
myn beddeken, itrooyende met bloemkens pareren .
Als Baals propheten, met Godt niet geckende,
inde Wet myns liefs wil ick

flu

recreeren ;

die myn leven gefocht heeft fonder ceiferen,
ten leiten gevonden, de door verdreven // ghier
aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Princhelyc lieff, in Balder hoochtte perlement,
die defe woorden gefproken hebt trooilbarich,
als ick verheven worde, als coninck potent
vander aerden, foo fal ick al fyn gefparich .
Ick fait al tot my trecken, eeuwich gewarich,
triompherende int cruys, Moyses figuere ;
gebraden in liefden, teer paefchlam verclarich,
gemeft calff fhemels vaders to diet huere .
Tis al vervult datter tlont in de fchriftuere
our dleven to vinden, datter was verloren .
De prinche defer weirelt verjaecht int fuere,

148 thantfchrift gefchuert van Godt des vaders thoren .
Wt liefden dyes, wil ick flees woorden orboren,
ontfaen den trourinck vol werden voorfchreven // flier
aldus vans triomphant flit lieff myn leven // hier .

Al vloeyende groeyende

de Plomblom van Nineve .
Per La

vertu donne racyne .
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fpreekt Chriftus, ons bruygom, duer Salomoen,

tot fynder bruyt, gemeente oft vrindinne
och, hoe fchoon fydy, myn fufter, in al u doen,
die ick lieff hadde voer fweirels beginne
Boven andere fydy in mynen finne,
& suit altoos de alderlieffte blyven ;
al heb ick veel boelen tot cleenen gewinne,
meyfkens fonder getal met antler bywyven .
Maer een is myn duyve, die fal beclyven
myn moeder de lieffte, al fonder verlaten,
die my foeckt in gehoorfaemheyt fonder bekyven,
met tranen, dach & nacht lancx der ftraten ;
al floegen haer myn wachters wonden & gaten,
fy blyft my getrouwe fonder begeven // fier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

-- ISO

Och, hoe foudick u vergeten, myn lieff fchoone,
daer ghy my waert foo foeten wyngaert rancke ?
Myn ledekens gaefdy u vruechden to bone,
den eenen tot fpyse, den anderen tot drancke .
Ghy cleedet den naeckten & verfoecht de crancke,

• wrocht in mynen wyngaert vol gebreken,
als antler leech ftonden, twas my to dancke .
Waerdy vander kitten der fonnen gefteken,
ghy achtet al cleen, lieff, fonder to wreken,
duer de liefde die ghy my draecht, niet om gronden ;
in myn avontmael quaemdy oock in geftreken
met u lampe verfiert, vol olie gevonden ;
ghy hielt dat ghy halt tot dat ick was gefonden,

• hooptet wat beters als een verdreven // flier
aldus vans triomphant flit lieff myn leven // hier .

Noch heb ick veel boelen die my bemercken

• jonste dragen, al om to vryen ;
maer, lafen! fy verfaken my met de wercken,
want fy en derven myn liefde niet belyen ;
fy fchamen haer myns tot alien tyen .
Alfoo en is flit lieff niet die my heeft gefocht

• de wachters nae my gevraecht tot alien fyen,

tot dat fy my vonden hadde, wel bedocht,
heeft fyt al verlaten & my haer felven brocht
voer een welrieckende offerhande ;
om een nieu creatuere heeft fy vlees vercocht,
& fweirels leven heeft fy geacht voer fchande .
Ja, vlees & bloet heeft fy gelaten to pande
duet myn liefde die in haer was becleven // fchier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Ick ben dat eeuwich leven & den wech claer,
myn fuffer & bruyt, daer ghy fyt ingegaen,
daer eenen dach is to achten als duyfent jaer,
int nieuwe Jerufalem dat eeuwig fal ftaen .
Hier en fully geen hitte der fonnen ontfaen,
noch honger noch dorft en fal u belagen,
& de door en mach u nimmermeer bevaen ;
lit is al gedaen //, lieff, om u to behagen .
Nu fal ick u tranen van u oogen vagen,
om dat ghy u cleedt wieff in mynen bloede
in grooter tribulacien, tallen dagen,
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hebdy geitreden, lieff, ende en fydt niet moede
om de eeuwige croone, als de vroede,
die u

flu

bereedt is, fchoon boven fchreven // fier

aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .
By de Barbariflen to Gent .

Liefde verwinnet al .

-- XXXVI -~

I ck was by nalycx tot der door toe verbeten

van dliftich ferpent dat Adam heeft bedrogen,
doen by uyt den paradyle Overt gefmeten,
duer dbevel fyns vaders ; twas fyn vermogen .
Dus had ick oock van tferpents fenyn gefogen ;
maer een refepte is my gepresenteert
van myn alderlieffffe lieff, die is getogen
wt fyns vaders ryck, en heeft hem verneert
geboren to worden, ongeblameert,
van een fuyver maecht ; tis Efaias beroemen .
Dus words dit lieff van my boven al gelaudeert ;
want by heeft my bevrydt van deeuwich verdoemen ;
fyn graciuefheyt flreckt boven alle bloemen
soo lieflyc is dit lieff ins aencleven // fier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .
II

'54
Triomphantelyc heeft dit lieff voer my geftreden,
in flees bedruckte weirelt, dry & dertich jaer ;
veel fchandelycke fmaet heeft by geleden
van de beminders der weirelt, tis openbaer,
om my to verlossen wt bet peryckel fwaer
daer ick vanden vyant merle lack gebonden .
Maer myn liefffte lieff, treyn goddelyc pilaer,
en heeft my verlaten tot geenen ftonden,
duer fyn groote liefde niet om volgronden,
die by tot mywaerts droech feet excellent .
Hy is feet ryc van macbte bevonden
maer om mynen wille, met ermoede duerrent,
op flat ick, duer fy ermoede, ryck bekent
fou worden & leven fonder sneven // fchier .
Aldus vans triomphant flit lieff myn leven // bier .

Myn lieff heeft my erfgenaem in fyn ryc gemaeckt ;
fynen vader heeft my voer fyn kint vercoren ;
ift flat fvaders liefde foo tot my blaeckt,
foo en can my geen boot heyt der weirelt verfmooren .
Dit lieff heeft voer my gefoent des vaders thoren,
& fyn genade is in my gerefen ;
dus mach ick wel folaes & vruecht oorboren,

'55 -dat by my vanden fenyne heeft genefen,
dwelck my van Eva was aengeprefen,
waer duer ick lack in een groote quale .
Ick en can nimmermeer myn lieff wtgelesen
to voile gedancken van fyn duecht loyale,
dat by my foo dickmaels & foo menich male,
verlof} heeft vanden boofen verdreven // flier .
Aldus vans triomphant dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Dit princhelyc lieff, diamantich bepeyrelt,
wiens duechden boven alle creatures ftreckt,
fyn ryc en is niet van defer weirelt,
daerom achten hem fweirels beminders fufpeckt ;
maer tot hem alleene myn herte treckt,
midis dat by geftorven is voer myn mifdaden,
gegeefelt, duerwont, ja aent cruys gereckt,
begraven, ter hellen gedaelt wt genaden,
den derden dach verrefen, fuet als fucaden .
Op dies trooft heb ick alleen myn betrouwen,
dat by my vanden fwaren laft heeft ontladen,
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& heeft my met fynen geeft onderhouwen,
F

al lack ick gevangen in Babels landouwen,
by bans den draeck die nae my gaepte even // gier .
Aldus want triomphant dit lieff myn leven // hier .
Het Leliken van Calvarien
wt liefden geschiet .
Per Een tyt fal comen .

Xxxv"

Eerde bemint eerde tot alien ftonden
met fweirels vonden // & folacie,
duer fvlees luften, had ickt me onderwonden ;
&, by nae v erflonden //, in condemnacie,
was ick duer des vyants infperatie .
Want de weirelt toonde my haer lieflycheyt groot,
waer duer tvlees nam fyn voile recreatie ;
wt fduyvels raet myn onfalige vruecht fproot ;
dus vondick myfelven, hier levende, door .
Duert overpeyfen my therte noch bitterlyc fchreyt ;
maer duer genade, een, die lieffte, dit verdroot,
die haer tot myn falicheyt rafch heeft bereyt ;
want fyt alleen vermocht de fuyver waerheyt
in onderftant // valiant // ; foo cocht fy my flier .
Aldus vant // triomphant // flit lieff myn leven hier .
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Als myn lieff, hier aldus myn crancheyt aenfach,
daer ick in verdoemt lack binnen mynen leven,
foo heeft hy, wt rechter liefden, fonder verdrach,
myn allendich bejach // willen befeven,
& heeft haer voer my int lyden gegeven,
nemende op haer alle myn mifdaet .
Want voer my antlers geen offerhande en was bleven,
die voldoen mochte alle myn boot heyt quaet,
dan haer door, voer my een levende toeverlaet ;
op dat ick met haer wederom foo verryfen,
foo heeft fy haer geoffert tot mynder baet ;
ja, over al de gene die daer verjolyfen,
in haer voldoeninge huer levende pryfen,
haer offerhande // playfant

/ f voer

fvyants dangier .

Aldus vans // triomphant // die lieff myn leven hier .

Midis dat wy alle, doer Adams overtreden,
moeften dalen beneden // voer Godts thoren,
dwelck ons dede tferpents liftige feden,
dat wy niet in vreden // dat by hadde verloren
befitten en fouden, als Godts wtvercoren ;
foo heeft by den mens in verdoemeniffe gebrocht,
alfoo dat oock geen foenoffer, hier to voren,

'S9
tot eenige verloffing, geenfins en docht ;
foo heeft de liefde in dit lieff gewrocht
tot hueren beminden ; dus name fy tot haer
myn mifdaet, & heeft my feer diere gecocht .
Want fyt alleen vermocht / f , & Overt een middelaer
die voldaen heeft dat aen my gebrack voerwaer ;
in refpondant // haer lyff to pant //, in fdoots beftier .
Aldus vans // triomphant // dit lieff myn leven bier .

PRINCHE .

Aldus vans myn lieff myn leven in victorie ;
die reyn ciborie // & heeft in vreden geftelt
des vaders thoren I/in grooter glorie,
tonfer memorie // doen wy waren verfelt ;
thooft des ferpents vertreden met gewelt .
Met haer geloovige fy flu triompheert ;
foo datfe nu niet meer en worden gequelt,
maer met haer leven eeuwich ongecorumpheert ;
& heeft door, duyvel, belle, haer macht gefpoelyeert,
voer haer geloovige gedaen wt minnen .
Op dat ick niet en fou worden gecondemneert,
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maer doer tgeloove, in liefde, haer genade winnen,
haer voldoening voer my als genoch bekinnen,
duer der lieffden trant, // heeft fe geplant // flees liefde fier .
Aldus vans // triomphant // flit lieff myn leven hier .
Wt rechter liefde tot Breda .
Per Jefpere en Dieu
G . vandet Eycken .
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Groote benautheden namen my gevaen // faen,
midis dat ick de lieffffe niet en mocht aen // gaen,
nae Venus vermaen //ftaen, // die daer schoot haer flralen
tot mynder qualen .
0 Cupido, wat hebdy doen gedaen // graen,
dat ghy myn finnen lies finder liefden baen // staen ?
Dus had ick ontfaen // tfpaen // van druck in die palen,
om dat ick moeff falen .
Och ! myn vruecht ginck fmalen I/in fweirels falen ;
myn bloet root als coralen // wou ick wt gieten // fel .
Dit druckich verhalen // hoorden dlieff vertalen ;
dies fy, fonder dralen, // mynen verdrieten // rel
trooffelyc falveerden, om to duerfchieten // wel
thert defolant, // met onderffandt // verheven // flier .
Sonder haer moeff ick den door genieten // fnel .
Aldus vans // triomphant // flit lieff myn leven // hier .
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Dalida ,Samfon nooyt foo in minnen dwanck // tlranck,
als my de liefile, die der liefden dranck // fchanck .
Dies met cleynen danck // cranck // hieltfe my vigorues
in liefden gratiues .
Ick werdt difperaet, duer tVenus gevanck // lanck,
my willende ontlyven met een fweert blanck // ranck,
waer doer mynen ganck // manck // fwaer was & dolorues,
feer coragiues .
De liefile gloriues //, niet fynde rigorues,
met liefden preciues, // heeft gemerkt perfeckt // al
myn leven vitiues ; // dies fy met woorden hues
fprack lieflyc, amorues //tot mynder effeckt // fmal
verblydt u felven, met my, in dit bevlekt // dal ;
fyt conilant, // niet ignorant, // fonder fneven // fier,
haren trooil verfrayende therte dwelk bevleckt // qual .
Aldus vans // triomphant 1/ dit lieff myn leven // hier .

o defolacie ! wat grooter mif baer // fchaer
is in my gebleken, // vuer menich jaer // claer,
om dat ick voerwaer // haer // dus hadde vercoren,
die my dede fmooren .
Moetwillich was ick, om my openbaer // daer
to dooden pynlyc, als Venus martelaer // fwaer,
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met finnen eenpaer // naer // feer moeften veritooren,
duer fdroefheyts sporen,
therte wou erbooren // vruecht, foo ghy muecht hooren ;
fulck derven als voren // bracht my den grooten //last ;
defen fcherpen doren // ginck dlichaem verschoren,
waer fy, fonder thoren, // hoorden dexplooten // vast;
my vertrooftende in noot als verschoten // gaft .
Lieff playfant // & elegant, // wilt niet beven // fchier
ick fta u by, met liefden, wtgegoten // waft .
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // bier .

PRINCHE .

Princheril'e lieff, fchoon edel delicaet // faet,
mynen gheeit en heeft geen rune noch en ontfaet // baet,
doer Venus mandaet, // raet // heb is vexatie,
met fwaer gravatie .
Als Dido is myn herte heel defolaet, // jaet .
Dies moet ick my ontlyven in fweirels // quaet ;
op den dageraet // laet // lydick turbatie
vol dubitacie .
Mocht ick, ter fpacie, // met consolatie,
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fonder folatie, // myn lieff aenhangen // fyn,
myn defperatie // werdt recreatie,
als dexaltacie // moet fonder prangen // fyn .
Doen de liefffte hoorde dat groot verlangen // myn,
heeftfe, met verftandt // habundant, // verdreven // tvier
dwelck my was dreygende om to ontfangen /J pyn .
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier .

Godt is myn hope .
Per me Godtfchalck den leiten mey
op de retorycke fonder erch .
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I nden beginne was dwoort, & is crachtich ;
• Godt was dat woort felve inden beginne .

Hy fchiep hemel & eerde, weefl dit gedachtich,
Adam & alle vruchten, tot onfen gewinne,
jilt paradys geftelt, naer fyns felfs finne
Adam tot een hoofs van alle creatueren
van alderley lieflycheyt, was daer inne .
Maer Adam lies hem vans ferpent becueren ;
waer duet by de door verwerff tot dies hueren,

• bracht alle menfchen in groot verdriet .
Maer Chriffus felve quam dit hantfchrift fchueren
om myn levee ; want myn door en focht by niet,

• heeft verwonnen helle, vyant & door : fiet,
by heeftfe geacht als een verdreven // diet .
Aldus vans triomphant // dit lieff myn levee // hier .
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Dit lieff vans myn leven feet goedertierich,
doen ick gevallen was in temtacie ;
by heeft my geleyt als een licht manierich,
op my geitordt fyn godlycke gratie .
Als by Each dat ick, duet fulcken turbacie,
in myn quaet foude hebben gegaen verloren,
foo heeft by my gevolcht in cotter fpatie ;
doen heeft by my voer fyn bruyt vercoren,
tot eenen hulde heeft by my gefworen
& bemint ; by 'en wilde my niet laten .
Waer duet ick was nieu inden geeif herboren ;
by vans foo myn leven tot mynder baten,
al had ick gedoelt, by en wou my niet haten,
maer heeft my met fynen geeit verheven // fchier .
Aldus vans triomphant // dit lieff myn leven // bier .

Als tverloren fchaepken heeft by my gefocht
dat gegaen was inde wilde woeffyne ;
by is my nae gegaen & weder om gebrocht,
& my getoont blydelyc fyn aenfchyne ;
met lieffelycke woorden getrooit ten fyne,
Iaten geefelen fyn leden onbevleckt,
galle gedroncken gemengt met afyne,
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van deene bewefen, van dander begeckt,
aent cruys laten hangen fyn leden wtgereckt,
voer my geleden veel fmertige wonden .
Sy hebben hem mifmaeckt, bebloeyt, bepleckt ;
maer by heeft myn banden alfoo ontbonden .
Hy fou bewaren, weert om vermonden,
myn fiele ; al wou ick my felven geven // tvier .
Aldus vans triomphant // dit lieff myn leven // hier .

PRINCHE .

Myn lief is Chriitus, den opperften Heere,
die my verloft heeft wt alien mynen noot .
Hy bedeckte myn fchande & focht myn eere,
hem felven gegeven voer my inde door .
Als een ilaechfchaepken heeft by fyn bloet feer root
voer my geftort & liefde bewefen .
Ick mach my wel verblyden in fyn liefde groot ;
want by voer my geitorven is & verrefen ;
opdat by myn fmerte foude genefen,
is by waerachtich ten hemel gevaren,
by fynen vader als middelaer geprefen,
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hem felven voer my niet willen fparen .
Als een oprecht lieff ginck by my openbaren
trycke fyns vaders, luftich boven fchreven // fier .
Aldus vans triomphant // dit lieff myn leven // hier .

Met vieriger liefden
Op de lavender blomme
Per Niet van my felven .
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XL

Ghy,

diemen geeftelyc noemt in ons provinche,

en forcht niet, en vreeft niet, en wilt niet vlien ;
hoe wel dat

flu

peys is met den prinche

van Araengien, u en fal niet miffchien ;
want de ftaten des Lands hebben doen gebien
Batmen u fal laten ongemolefteert .
Dus felt op uwen huyfraet fonder omfien,
u kercken, cloofters, eerlyc met belden ftoffeert,
de ftormers van defen fyn nu gepanfeert,
foo bekeert, & geworden als de goederhande .
Die tegen u hebben gerebelleert
fyn onderwefen met volck van verftande ;
het catholycx fchipken, geturbeert met fchande,
en fal wt fyn haven niet meer foo fwack // dryven
al trecken de Spaenyaerds

flu

wt den lande,

fyt to vreden, ghy fult in u gemack // blyven .
12
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Ghy fult noch ledich gaen & oock niet wercken ;
deerfte fitplaetfe fult ghy oock behouwen ;
men fal u noch Raby heeten in alle percken,
ghy fult noch bichten maechden & vrouwen,
ghy fult noch pelfen dragen tegen tvercouwen,
men fal noch voer u coopen de befte fpyfe
die ter merckt veyl court in elcx aenfchouwen
daer en leyt niet aen al iffe flier van pryfe .
Ghy en fult noch gheven geen axcyfe,
mer vry fyn, al ift voer de f teden cleyn profyt ;
ghy en fult oock binnen uwen logyfe
gheen foldaten houwen, our flat ghy geeftelyc fyt ;
want ghy moet voer ons bidden taller tyt,
ftuderen & al werm onder tdack // fchryven .
Ghy en fult oock niet waken, ift oorloge oft ftrydt
fyt to vreden, ghy fult in u gemack // blyven .

Ghy fult u ware even diere noch vercoopen,
want tgemeen volck heeft tot u een devoot opfet .
Dus fullen fy our aflaet noch touwaers loopen
& onderhouden des Paus heylige wet ;
fielmiffen, wtvaerden & jaergetyden met

fullen blyven even groot van crachten .
In manus tua, in u cuecken vet,
fait al voile vloet fyn, by dagen, by nachten ;
die gefongen miffen, van gulden & ambachten,
fullen noch dagelycx worden gedaen ;

• lange gebeden falmen oock falich achten .
Aldus fuldy wel in uwen offer ontfaen ;
ghy fult metten fiecken noch metter fchellen gaen ;

ghy fills noch crygen in uwen fack // fchyven .
Al hevet hier eens qualyc met geftaen
fyt to vreden, ghy fult in u gemack // blyven .

PRINCHE .

Mindebroeders, princhelycke religiuefen,

• vette caken en fyn noch niet gefmaelt ;
al hebdy verjaecht geweeft van de Guefen,
ghy fult noch halen, foo ghy hebt gehaelt,
den rinfchen wyn met cruycken ; by fal werden betaelt
men vint noch goey herten diet u wel jonnen .
Augyftynen, prekerien, hour ongefaelt

• dorptermynen, foo ghy hebt begonnen ;
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ghy fult gels & colt crygen & bier met tonnen ;
want de boeren fyn tuwaert liberael & milt .
Spreeckt oock u cruyfgebet, bagynen & nonnen,
ghy fult al hebben al wat ghy wilt,
& even vet gemeft gaen, geborft, gebilt ;
ghy en derft om taerten oft om geback // kyven
tis touwent overvloedich ; dus weeft geflilt,
fyt to vreden, ghy fult in u gemack // blyven .

XLI

EEN DICHTE VERVOLGENDE DE VERS DEERST LETTER
VANDEN A . B . C .

Aenhoort dock, Heere, dYn dienaer belatl,
die totter hellen geheel is gefoncken ;
myn wederpartye haer haetlelyc raft
om my to verdrucken ftaen fy & loncken,

& hebben my bitteren dranck gefchoncken .
Ontfermt myns, Heere, dock milts dynder duecht ;
gheeft my dat u apoitelen droncken
vanden nieuwen molt die den geeft verhuecht ;
leers my bidden, dwelc ghy vermuecht ;
doer open myn lippen : myn itemme fal ryfen,
treckt my naer u & vernieut myn juecht ;
dynen loff fal is volcomelyc bewyfen
de heydenen u met veel woorden pryfen .
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B efiet myn allende, aenhoort myn kermen,

myn gebet laet in u ooren clincken

is roepe tot u, wilt myns ontfermen ;
o Heere, wilt myns dock vroech gedincken .
Overvloedich my de tranen ontfincken,
ontfangt myn cryfchen, myn fuchten, myn beven ;
is en can geruften, eten noch drincken ;
die wateren des drucx fyn hooch verheven,
myn gebeenten verdort, myn crachten begeven ;
u pylen hebben my alle feere duerwont .
Haeft u geringe, vernieut myn leven ;
myn

wederpartye foeckt foo menigen vont

maer, Heere, als ghy wilt, foo ben is gefont .

C ranck van machte & heel verduyftert,

van boven tot beneden, ift al gefchent .

Mynen vyandt ledt foo nau & luyftert ;
in my en is geen cracht meer bekent
waer is gekeert ben oft gewent,
aen alle canten, is druckich lyden .
Die hooge bergen fyn flu prefent
op my gevallen aen alle fyden
maer ghy, Heere, alleene muecht my verblyden ;

ontfangt my allendich die ben veriteken .
Ghy weet de jaren, uren & tyden ;
al ben is vanden wech geweken
die den Heere betrout en fal niet gebreken .

D ucht, ancxt & forge fYn wY vercnapende ;

onmachteloos vinde is my felven geitreckt .
Myn wederpartye fief my nu llapende ;
dies is by fubtylyck tot my verweckt,
om dat is duet fonde ben onperfeckt,

duet myn gecorumpeerde broofche natuere ;
foo fief by my nae ±elyc, ongedeckt,
& wilt my verfchueren aen elcke uere .
Maer, Heere, aenfiet ghy u creatuere
verdruckt, ter aerden liggende, beproeft,
& hoe de vyant, de wreede figuere,
mynen geeit inwendich duet tvlees bedroeft
die den itryt fal winnen Gods hulpe behoeft .

En is dit niet wel een felfaem wondere,
datfe huer tanden dus hebben gewet ?
Sy fpannen haer bogen, fecreet, byfondere,
haer fchutten nydich op myn fiele gefet ;

fy fpreyen behendich een bedriechlyc net ;
our my to vangen fy neerftich waecken .
Maer, Heere, aenhoort dock myn gebet
helps my vernielen dees aertfche draken ;
op u wil is myn hope ftaken,
antlers moeit is huer hope subiea // fyn ;
gheeft my den wille & tvolbringen der fakers ;
foo fullenfe van u duet my begeckt // fyn
wt hem felven en can geen vices perfeh // fyn .

Faelgeert my niet, Heere, in defer noot

leers myn voeten opt rechte treden ;

fyt my een cancel van machte groot,
dynen rechten erm brengt my in vreden .
Al court myn wederpartye geftreden,
met gefperde caken & meynen ontfinnen,
leytfe onder myn voeten beneden,
op datfe u mogende hands bekinnen .
Met u wil is den ftrydt beginners ;
foo words huer voernemen heel verfaecht .
Al fyn fy rout our my to verwinnen,
doer u is menigen itrydt gewaecht
tis goes to vervolgen daer den Heere verjaecht .
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Ghenadige Heere, wilt myns ontfetten ;
ghy fyt de toevlucht die is belye .
Myns vyants voernemen wilt dock beletten ;
mynen fchilt, mynen befchermer, Heere, fyde gye .
Die menfchelycke hulpe fet is op dfye ;
myn borcht, myn fteenrotfe, myn ftercheyt al,
daer is op betrouwe op elcken tye ;
mynen trooff, mynen toeverlaet, myn meefte getal,
ghy, die my bevrydt voer fvyants val,
een victoriues prinche, foes int aenfchouwen ;
antlers geenen hulpere int artfche dal .
Wie can hem voer u macht onthouwen ?
vermalendyt is by die hen op menfchen betrouwen .

H oort dock, Heere, huer ftoutelyc dreygen,

huer blafphemich verwoedende quaet
fy doen my heel to gronde neygen ;

is ftae, is en weet nau hoes met my gaet .
Hoe fyn fy verhevenn inden hoochften graet,
ende en dencken om geen defl'enderen !
maer hoe tgras luftiger & ryper ftaet,
hoe den maeytyt waerder is om mineren ;
al fiet menfe flu hoochelyc triompheren,

-- 178 gelyc den roock fiet menfe verdwynen ;
ten baet fubtylheyt noch arguweren,
de Heere vernieltfe met heele dofynen
der weire t voerfpoet vergaet met pynen .

Ic hebbe

gelooft wt den grout van mYnder herten

daerom fpreckt mynen mont voerwaer .
De Heere aenfiet ons bitter fmerten,
& geneeit ons derlyck lyden fwaer .
Al was is in ancxte & in grooten vaer,
dat by my midis fonde hadde vergeten,
is fien fyn goetheyt foo openbaer,
by fal myn f ele vruecht laten weten,
myn oogen kenlyc doen hooge fecreten ;
dies wil is my voer fyn oogen ftellen,
fynde met Davidt in drucke gefeten ;
wil is myn gebreken voer hem vertellen
Gods helps fyn vrinden wt diepfte der hellen .

Keert tot my, Heere, mYn bootheYt beken ick
de fonde is my altyts tegen geftaen .
Voor u oogen alleen een fondaer ben ick,
& tegen u heb is dit quaet gedaen .
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Ontfermt u myns, Heere, naer u vermaen ;
foo blyven u woorden rechtverdich geprefen,

• ghy verwint alle oordeel faen ;
wt' fyn dock al in fonden gerefen,
ghy moet ons verlof'er, ons toevlucht wefen,
den i}een des aenftoots, ons vast confoort ;
des fondaers mifmaeae crancheyt genefen ;
diet al gefondeert heeft op deeuwich woort,
flees fotheyt heeft fweirels wyf heyt verftoort .

Laet u genuegen mYn teee complexcie
myn moeder heeft my in fonden gebaert,

• niet flan bootheyt en is myn affeE ie ;
is ben metter broofcher natueren befwaert.
Tgoet flat is wille, hebbe is gefpaert,

• tquaet flat is hate, dickwils volbrocht ;
dus heb is wt my felven de fonde vergaert,

• duet u groote gracie de duecht gefocht .
Myn vleefch en hadde flat noyt gedocht ;
want alle menfchen fyn als hoot' gemeene ;
ghy hebt voldaen flat is niet en vermocht,
onfe rechtverdicheyt is befmet onreene
daer en is niemant die goes doer, ooc niet eerie .
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My

felven mach is dan wel verfoeyen,

als ick my fpiegele in dyne wet ;
our huer to volbrengen wil is my moeyen ;
maer tvlees is tgene dat my belet .
Sy leers ons een leven reyn, onbefmet,
publicerende, Heere, was ghy begeert,
heyfchende dwerck & den wille met .
Och ! fy is foo goes & foo heel expeert ;
maer, laes ! als een tweefnydende fweert,
haetfe my mifdadich heel to gronde
als overtredere foo hen is weert
verdoemt to fyne, tot elcken itonde
duer de wet en court maer kenniife van fonde .

N iet

en gaet, Heere, met uwen knechte,

in dyn rechtverdicheyt, our fyn faken to vermonden // iet ;
want in u tegenwoordicheyt, naer tgerechte,
en words gheen levende rechtverdich vonden // niet .

wy

fyn de gene die Adam in fonden // lies ;

ons wtterite wercken fyn heel vileyn ;
maar, Heere, tot my in defe ftonden // fiet,
our dyns geloofs wille foo ben ick reyn .
Dyne gerechticheyt die ill certeyn
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diet al can genefen dat vleefch bevleckt,
al fyn ons duechden, eylachen ! cleyn,
& fmenfchen natuere tot fonden treckt
u bermherticheyt boven al u wercken ftreckt .

0pent myn oogen, foo crych ick tgefichte,
ende myn falicheyt fal u terftond aenfien ;
by quam in de weirelt met fynen lichte
de duyfterniffen moeften rafch van hem vlien ;
by heeft de facreficie voer alle lien,
naer Melchifedechs oorden felve voldaen ;
by is degene certeyn doer wien
wy int hugs des Heeren nu mogen gaen ;
tis hem al onder fyn voeten geftaen ;
alle oordeelen fyn hem toegefchreven .
wie in hem gelooft, heeft genade ontfaen
& is vaft geerft int eeuwich leven ;
den mens en is antlers geenen naem gegeven .

P roeft

de goetheit nu vanden Heere

Want by en begeert tot geenen flonden
den door vanden fondaer, maer dat by bekeere
& worde in hem dan levendich vonden .
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Hy bedeckt ons boot heyt, vaecht wt de fonden,
reynicht de nieren, maeckt heel fneeu wit,
waft met ifopen, cureert de wonden .
Syn trooffelycke botfchap is dock dit,
al dat gevallen is ftaet op & fidt ;
om niet moechdy wyn & melc halen,
al waren wy voermaels tot fonden verhidt,
als de Heere vertoeft, wie mach ons dalen ?
Die hem felven betrout, moet dickmaels falen .

Quaet waren wy menfchen duer overtredinge,
gaende van deep quaet in dander voort ;

quaet was de offer, onfen dienft, ons bedinge ;
doer tquaet was Godt vadere to rechte verftoort ;
maer tgeloove in Godt fone gheeft goes confoort,
ons ftellende met Godt heylich geeff in vreden ;
foo dat wy ons lichaem, alit heiligen behoort,
tot een levende offerhande beffeden,
om wapenen to fyne der gerechticheden,
die de vurige pylen des vyands bluften.
De fonde en crycht geen macht meer onfe leden
gehoorfaem to maken tot hare luffen
wel hem, die den Saboth des Heeren foo ruften .
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IRafch, felle vervolgers, fubtylyc, & fneeft,
is difher u macht &

al u knechten,

want myn verloifer nu crachtelyc leeft ;
by fal fyn goetheyt aen Sion hechten,
die mueren van Jerufalem weder oprechten,
daer al u macht voer moet befwycken .
Al condy briefchei de als leeuwen om vechten,
doer mynen ftandaert moetty nu wycken .
Meyndy dat is betrouwe op fchilden & pycken,
rofvolck, bolwerck oft op fmenfchen kinderen ?
Al quamen op ons al der weirelt rycken,
fy en fouden ons palen niet verminderen ;
is Godt met ons, wie mach ons hinderen ?

S laet op, trompetten, maeckt groot geclanc,
de vyanden beginners voer my to vluchten ;
is cryge victorie tegen hueren danck
& jaechfe naer in alle gehuchten .
De Heere heeft geftoort al huer geruchten ;
fy worden ter fchanden, die my benyden ;
by heeft in vruecht verkeert myn fuchten .
In Jacobs ftercheyt wil is verblyden,
by leers my ftoutelyc ins her nu ryden
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myn hoofs opheffen, myn vingeren rueren,
myn voeten oorlogen, myn handen itryden ;
is fpringe met mynen Godt wel over de mueren
wie kan tegen fyn mogende hant gedueren ?

Totten Heere wilt u mYn fiele verheffen
myn vervolgers fyn

flu

ver verjaecht ;

by fal my leyden op den wech foo effen,
dat is niet en tlippere, hoe feer dat vlaecht .
Hem fy loff die alle gerechticheyt behaecht !
Hy heeft aengefien ons fwaer allende
& onfer vyanden voernemen geplaecht ;
by verloit de gevangene & verlicht de blende ;
by bewaert onder fyn vluegels de bekende,
ghelyc den fchelappel vander oogen ;
tfweert der godloofe brengt by ten ende,
de betraande wangen can by verdroogen,
den hoogen verneren, den nederen verhoogen .

Vrolyc laet ons nu wefen verhuecht ,
den Heere volmaeae kenniife bewyfen ;
by fal dlant vervullen met fynder duecht,
ons doritige laven, die hongert fpysen,
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die bedruckte van herten weder veriolysen .
Hy doet in hemel, in aerde fyn macht,
die vruchten waifen, die planten rysen .
Wat can hem gebreken, die op hem wacht ?
Hy heeft fyn gelooften altyts volbracht,
die by Abraham, Ifaack & Jacob dede ;
by is den pilaer myns levens cracht ;
dies fort is dagelycx voor hem myn belle
by brengt fyn vrinden in deeuwige vrede .

Xperiencie doer my fyn werck orconden,
fiende hoe wonderlyc hyt al regeert,
fy verbreyden fynen loff met alle monden,
want elck het fyne geitadich ufeert ;
die hemelen der hemelen, reyn gefondeert,
loven, vercondigen, wtfpreken fyn leere ;
looft hem ghy engelen, alle menfchen verneert
coningen, princhen, rechters, haef u feere,
jongelingen, maeghden, looft oock den Heere,
in dorpen, in feden, in fprinchen hoven ;
by conforteert ons crancke leden teere,
& falft ons met gracie onder & boven
al wat adem heeft moet den Heere loven .
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Yoecht, fingt, dani & maeckt in roeren ;
looft hem met falmen, herpen & fnaren,
fpeelt op fimbalen, pypen & tamboeren ;
looft hem alle, ghy hemelfche fcharen ;
ghy, dochters van Syon, wilt nu vergaren,
wt alle poorten Godts eere vertellen ;
& wilt uwen broeder fynen naem verclaren,
u inilrumenten op tfoetfte itellen ;
vergadert in een alle Ifrahelfche gefellen
& fingt een nieu lies, reyn, onbefmet .
Hy en fal fyn volck met honger niet quellen,
maer leydenfe in een weyde feer poet & vet
der auder herpen is der heyligen gebet.

Z onne

& mane, & tfirmament,

looft hem, ghy frerren & alle planeten ;
blicxem, donder wtten wolcken gefendt,
doen ons de mogentheyt des Heeren weten .
Dlicht, duyilernifi'e, alle hooge fecreten
regen, dau, wins, milt, hagel, fneeu, ys,
bergen, dalen, dafgronden niet om meten,
vier, water, lochs, aerde, geeft loff & prys ;
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cruyden, vruchten, elcken boom oft rys,
alle metalen, gemmen, hoe vane geftaeckt,
loven, dancken & maken ons wys
huer fcheppers werck, dwelc niemant en laeckt;
want fyn handen hebben dit al gemaeckt .

& loven hem alle cruypende dieren,
draken, ferpenten, der aderen geflachten ;
hoe wonderlyck beforcht by de cleyne mieren,
die jonge raven, die op hem w achten !
Dies fy hem loff wt alle gedachten .
Hy fpyfet al tfamen, minft metten meeften,
oft tfoude vergaen & van honger verfmachten ;
het loven hem alle manieren van beeften,
in boffchen, in weyden, in wilde foreeften .
Looft hem, ghy viifchen, die hem int water geneert,
looft hem alle, ghy levende geeften,
looft hem, ghy vogelen, die fyt geveert,
want Godt is dock alder eeren weert .

9 forteert u alle, ghy chriften menfchen,
die hier in druck oft tribulatie lydt ;
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wilt met bedinge om hulpe wenfchen,
want dleven der menfchen is eenen ftrydt .
Siet met wien ghy vechtende fyt
tegen u eygen luften met vlees & bloede,
tegen fweirels regenten, tegen fvyants nydt .
waeckt, weeft nuchteren, fyt op u hoede,
bekent u overtredinge als de vroede ;
de Heere der heerfcharen fal u ontfermen,
als ghy gecocht fyt met Chriftus bloede ;
gheeft hem de eere, gedenckt den ermen,
dit fal u fiele finder eeuwicheyt befchermen .

AANTEEKENINGEN .

I . bl . 4 . v . 8 . befnefen . Dit woord komt, aldus geschreven, in het
H . S . voor . Die schrijfwijze is waarschijnlijk eene dichterlijke

vrijheid, en het woord staat daar voor besneden .
II . bl . S . v . so en ii . Vron Grimmare enz .
Men weet door de legende, dat Gommarus, die na zijne dood
heilig verklaard en tot patroon der stad Lier uitgeroepen

werd, in zijn leven veel to lijden had van de losbandigheid en
den boozen aard zijner vrouw Grimma (Grimmare, Gwinmaria) . Nochtans heeft hij, door zijn buitengewoon geduld
en zijne andere deugden zijne echtgenoote op den rechten
weg gebracht . De legende stelt hem derhalve voor als de

beschermer der ongelukkige echtgenooten .
» bl . 6 . v . 8 . 2'er neer . In het H . S . staat 2er ner . Op vele andere
plaatsen treft men aan : mer voor maer enz .
» bl . 8 . v . 2 . beele . De Heer van Beers zegt ons dat het woord beelen
in Vlaamsch-Belgie nog algemeen gebruikt words in den zin
van : zijn gegeven woord intrekken of verbreken .

III . bl . i o. v. io-z3 . De zin deter vier regels is niet duidelijk, wij
vermoeden hier eene woordverwarring .

n bl . i i . v . 5 . Zou men hier niet kunnen lezen

hour u als fchaepkens onder de wolven want .
IV . bl . 13 . Dit stuk is eene uitbreiding van verscheiden sneden uit

het C a n t i c u m Can t i c o rum . D e Rederij keys hebben, evenals
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de Mystieken, fel op Salomons gezangen geblokt . Uit deze
gunstige bron hebben zij, als bet ware, met genoegen veel
duisternis geput . Het zij dan eens en vooral gezegd, dat,
wanneer onze refereinschrijvers bij bet Hoogelied of joannes'
Openbaring to rade gaan, wij minder dan elders verzekerd zijn
hen goed to verstaan .
bi . i6 . V . 7 .
Uwen mantel to recht hoete vreefelyke lieffde goes .
Dit vers is onverstaanbaar, en wij weten bier niets duidelijker voor to stellen .
VI . bl . 22 . V . 13 . Het H . S . bevat somtijds myns hertsen voor myns
herten ; wij hebben den laatsten vorm aangenomen .
bl . 22 . V . 13 . In bet H . S . staat
der broofcher menfchen, maer niet met des regels brouwen .
Wij denken dat bet woord met daar overbodig is, en laten
bet bijgevolg wegvallen .
VIII . bl . 31 . v . 13 . Non fortfe, zoo staat bet in bet H . S . Zou men
niet moeten lezen : eene non sonder fortse, ofwel eene non
mgt fortse ; dat is to zeggen : hebt gij niet meer fortse dan
eene non?
IX . bl . 35 . V . 11 .
Wilt toch den ongeleerden liefflyc leeren .
Dit vers schijnt to bewijzen, dat dit referein uit Lier heerkomstig is . De Leden der Liersche kamer de J e n e t t e b 1 o e m
hadden den naam « de ongeleerden » aangenomen .
bl . 36, v . 3 . In bet H . S . staat : met schimpige stichten .
X . Dit referein is van Anna Byns . Het komt ook voor in bet H . S .
n° 19547 der Burgondiscbe Bibliotheek : R e f e r e y n e n e n
andere gedichten van Anna Byns, van omtrent bet
jaar IS4o . De kostbare band is voortkomstig van J . F . Willems . Het stuk bevindt zich daarin op bl . 84 . Wij doen bier
opmerken, voor dit en andere stukken, dat in den bundel van
Jan de Br''uyne een twaalftal refereinen zonder den naam van
den dichter afgeschreven, in de verzameling van Willems
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onder de gewrochten van Anna Beyns gerangschikt zijn .
Eenmaal slechts lezen wij achter een referein : Anna Byns fecit .
Daaruit maken wij op, dat een goed deel der gedichten van

de Antwerpsche Sapho, in naamloos handschrift gedurende
de XVIe eeuw to Antwerpen in omloop warm . Hadden deze
stukken de goedkeuring niet verkregen, en konden zij derhalve
in den gedrukten bundel niet opgenomen worden ? Dit is wel
mogelijk . Het is nochtans verwonderlijk, dat Jan de Bruyne
den naam van Anna Byns onder de voormelde stukken niet
aangeteekend heeft ; een uitgezonderd, hetwelk noch in bet
handschrift, noch in den gedrukten bundel to vinden is .
Verwonderlijker nog is bet, dat hij een enkel reeds gedrukte
referein in zijnen bundel heeft ontvangen . Het referein, dat wij
onder no X mededeelen, komt niet gansch overeen met bet
afschrift van Willems . Hierna laten wij de varianten volgen,
ten dienste der toekomende uitgevers der volledige werken
onzer vermaarde dichteres
bl . 37 v. ii . veel gelts & veel goets (Willems H . S .) .
38 v .

9 . veel borghen .

v . 12 . daer cruyt & menigherly .
v . 15 . d'aelmoeffen fouden haer fonden wel heelen
a v. i6 . wildenfe me deelen
39 v .
v.

i, van haren laden.
6 . flouweelen tabbaerden, fwert, peerfch & root .

v . i 5 . dat den rycken man een druppel water gebrack
om dat by was vrac .
40 v .

9 . haer fchipken feyldt bier nu al voor den wins

v, 12 . al fouden fy eeuwich derven
v . i 5 . en fyn begheerten daer .
41 v . 4 . dan laken fy tghene dat .
V.
V.

5 . de lippen blauwen .
7 . bet haer is hen van vreefen gherefen

v . 12 . & fegghen hen van biechten dwelck haren ooren .
v, 13 . es pynlyc om hooren
v . 17 . tot den vleeifche
42 v . 4 . Wat doer ghy geboren ?
Verder zijn in Willems' H . S . de strofen I, 3, 2, 4 gerangschikt .
XI. Insgelijks van Anna Byns, in Willems H . S . f. 33 Het is een
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op een bijna gelijkvormig referein of stokregel gebouwd zijn .
In Willems H . S . draagt her deze twee verzen voor titel
Vuyt reynder Jonften overvloedich claer,
Wenfch is u een nieu falich, voorfpoedich iaer .
Afwijkingen
Bl . 43 v . 3 . ontbreekt ; in tegendeel, na v . 4 staat, voor vijfde
vers : en tyrannye .
V.
g . vro & blye .
45 v . 6 . verwoedich & gram .
v, io . met innigher beden
» v . i i . de quaey begheerten, de oude feden .
n
v . i8 . den ouden aer . . . . (arend ?)
46 v . S . mildelyck fchonck
n
v . g . nutter fruyt .
n
v . I T . maer Maria in haer fchemels .
Verder luidt de laatste snede daar
Prinche, bemindt myn vrindt vuyt vercoren feere,
feeftelyck ontfanct den nieuwen gheboren heere ;
rafch offers hem myrrhe, wieroock ende gout,
al u fonden vuytfpout .
Neemt myrrhe des berous, op dat Gods thoren keere ;
claer gout der liefden gheeft God al voren eere ;
innich wieroock des ghebets den Heere betrout.
Siet dat ghy wel onthout
cleyn acht u felven & bekent u fchout,
weeft niet lau oft cout, maer fuvert u vaten ;
fydy in fonden verfchimmelt, verout,
eeft dat u berous, God en fal u niet latent
noemt altyt Gods paflie fyn wonden to baten,
neftelt in die gaten, al fydy een fondaer ;
doer gheerne wercken van charitaten,
niemant en wilt haten, verre oft nare
vernieut in duechden met den nieuwen iare .

XI L Dit mooi gedicht is van Anna Byns : in Wiliems H . S . f.
Ver~c :hillende lezingen

IS .
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Bl . s o v . 2 . Wel . . . wel . . . ontbreken .
» v . 10 . tis bracker dan bryne (bryne beteekent pekel . Die
lezing is deftiger)
5 2 v . 10 . in fchyn van heete minne
» v . 16 . wiens herte aen andere
XIII . Nog van Anna Byns, in Willems H . S . f. 43 . In dit Handschrift bestaat er een ander refereyn der dichteres, met eenen
omgekeerden stokregel ;
ongebonden best weldich man fonder wyff .
Bet is uitgegeven door Willems, in het Belgisch Museum .
Verschillende lezingen .
bl . 5 5 v . 8 . dagelycx bevroye .
56 v . 6 . binnen min
» v . 20 . foo werdt fy getlagen
57 v . 16 . fy alleene verteert
58 v . 7 . Siet toe als u laves
n
v . 8 . en gelooft niet foo faen
v . 14 . die moeten ghedoghen
De laatste snede is aan Princhersse, niet aan Prinche, opgedragen .
XV . In onze geschiedkundige bronnen hebben wij niets bijzonders
gevonden aangaande den 0 .-L .-V . ommegang van 1563 .
Waarschijnlijk werd hij, zooals to voren, volgens de ord o n ancie geregeld . Doch onze devises schijnen niet toepasselijk to
zijn op de orde beschreven in de Antwerp s c h e o m m eg a n g e n, door ridder Leo de Burbure uitgegeven (uitgave der
Antwerpsche Bibliophiles, n° 2, bl . 13) . Misschien gelds het
hier alleen puntdichten, ter gelegenheid van den ommegang
uitgekomen op een oordjesblad, en in de straten verkocht .
Bl . 64 . v . 8 . Zou men hier niet moeten lezen ;
Maer tis al niet dan idelheyt in de weirelt .
Bl . 66 . v. 14 . polosynen, peluwe zijde? (Poult de soie)?
XVI . Wij does hier opmerken dat onder n° XIV een ander referein,
op den zelfden stokregel gedicht, voorkomt . Waarschijnlijk
zijn het stukken, die gemaakt werden ter gelegenheid van
eenen wedstrijd tusschen Kamers .
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Wie was die ma Maria de Pit, schrijfster van dit zeer
merkwaardig gedicht ? Wij hebben haren naam nergens ontmoet . Behoorde zij wellicht tot het aanzienlijk Antwerpsch
geslacht Van der Piet ?
XVII . Tusschen de menigvuldige gewrochten der Fransche pleiade
van Ronsard treft men eenige sonnetten of rondeelen aan,
die veel overeenkomst hebben met ons lief referein . Dit is
echter oorspronkelijk ; jammer is het dat de Bruyne ons den
naam van den dichter niet bekend gemaakt heeft .
Bl . 74 . v . 17 . Het H . S . draagt : tot reigen of misschien : reigren,
dock deze lezing maakt den zin niet meer verstaanbaar .
.
XVIII Dit schimpdicht schijnt ons hier en daar wel was duister .
De lezer zal de gespierde verzen, waarmede het doorzaaid
is, zeer wel verstaan . Wij hebben den naam van den schrijver,
onder de zinspreuk : « Spe labor levis a verborgen, niet
kunnen ontdekken .
Bl . 8o . v, z8 . Malandere beteekent : een stuk hour met rotte knoopen,
en hier, figuurlijk gebruikt voor een lichaam met versleten
ledematen .
XIX . Referein van Anna Byns, dat zich in de gedrukte uitgave
bevindt . Zie editie Bogaerts, bl . 77 . Wij hebben het hier
behouden uit oorzaak van het verschil dat tusschen beide
afschriften bestaat. In de 4e snede ontbreekt in ons H . S . het
9e vers . Wij hebben het uit den druk overgenomen .
XXI . Dit koddig referein levers ons een groot getal benamingen van
JAMS,
waarvan de verklaring veel moeite zal kosten aan
wie zulks zou willen ondernemen . Moet men b . v . in v . 8
niet lezen Vlas haer ? Men neme ook op bl . 94, v . 3 en 4 in
aanmerking ; hier staat ligtachter en daar ligt achter .
XXII . ~r V e r b e y t d e n t y t .» De dichter van dit stuk leverde
dertien refereinen aan omen bundel . Deze zijn gedagteekend
tusschen de jaren 1559 en 1567 . Hij was een werkzaam lid

van den Olijftak, en onderscheidde zich op het Landjuweel
van i 5 6 i . In dien wedstrijd voerden de 01 ij f t a k en de
G o u d b 10 e m twee spelen uit in vorm van prologen « alleen
ter eeren der Stadt van Antwerpen ende wt liefde . » Een
dezer stukken, zijnde eene lange samenspraak tusschen
is onderteekend
Wetenschap, Vernuftighen Sin, enze

« Verbeyt den tyt . » In denzelfden wedstrijd bekwam hij den
hoogsten prijs met de oplossing van eene der vragen, en den
tweeden met die van eene andere . Vele onzer refereinen zijn
door hem opgedragen geweest aan verscheidene kamers of
letterkundige feesten .
Wie was die « Verbeyt den tyt ? » Onze nasporingen daaromtrent zijn vruchteloos gebleven . Gaarne zouden wij verondersteld hebben dat Jan de Bruyne zich zelven achter deze
zinspreuk schuil hield .
Het aanzienlijk getal stukken van « Verbeyt den tyt, >> die
hij afschrijft, de opgave van jaren en dagen en andere bijzonderheden, deze stukken aangaande, die hij mededeelt, bewijzen
eene bijzondere genegenheid voor den dichter er van . Dit alles
zou dus onze veronderstelling komen staven, ware het niet dat,
zooals wij het in onze inleiding hebben doen uitschijnen, Jan
de Bruyne : « Godt gheeft, Godt neemt » voor zinspreuk nam .
Het besproken referein leers ons eene bijzonderheid kennen
van het Landjuweel van IS61 . Zooals men weet, bekwamen
slechts drie der vier en twintig onderwerpen door de Violieren
voorgesteld, de goedkeuring der overheid . Welnu, de vraag
waarvan de oplossing aan a Verbeyt den tyt a den tweeden
prijs verschafte, beyond zich noch tusschen de drie aangenomen
noch tusschen de een en twintig verworpen, ten minste niet
in den hier vermelden vorm ; hetgeen ons doer vermoeden
dat, buiten den openbaren strijd, er een geheime kamp moot
plaats gehad hebben tusschen kamers of gezellen . Daarvan
zullen wij later nog andere voorbeelden aanhalen .
Van dozen bijzonderen strijd words geen gewag gemaakt
in hot uitgebreid en prachtig verslag over hot Landjuweel,
door W . Sylvius uitgegeven .
.
XXV Dit referein heeft betrekking op de geschiedenis van Lodewyk I
van Bourbon, prins van Condo, opperhoofd der Hugenoten,
die in den slag van Dreux (19 december 1562) overwonnen
en gevangen genomen wend door Frans van Lorreinen, Hertog
van Guise .
Het stuk is geteekend : Wygans, to Breda, waarschijnlijk
een lid der kamer de 0 r a n g i e b 10 em, onder zinspreuk
« Uyt rechter liefde » , de aanzienlijkste der drie kamers van
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de stall . Een antler lid, G . van der Eycken, levers twee
refereinen aan onzen bundel . Men bemerke de zonderlinge
uitspraak, of liever spelling van eenige namen en woorden,

zooals : Hugenoosen, Gewise, complecten, edictie, Onsborch, enz .
Wij denken dat het met inzicht is, en schimpend, dat de
dichter die woorden zoo door de twee paterkens doer verknoeien ; daarom hebben wij ze zorgvuldig behouden zooals
wij ze aantroffen .
XXVI . Wij trekken uit de Cronycke van de Stadt Antwerpen, door
Louis van Caukercken, 2de deel, f. 68 . (Handschrift in de
Burgond . Bibl . to Brussel,

n° 7363-67),

een beknopt verhaal

van bet voorval . (Men zie ook Mertens en Torfs, G e f c h i e
denis, enz ., IV, p . ioo) .
Alfoo de heeren van de Stadt een wet hadden laeten
wtgaen dat men nergens geen bier en foude moeghen brouwen
als inde nief ftadt, en hadde ook feekere biere verboede die
bier ontrent gebrouwen weren, hetwelck bet gemeyn volxkens
een groote ontftelteniffe & gefpraeck mackte, bier viol noch
by dat den Keyfer begeerde dat de borgers tfynen dinfte ten
oorloghe fouden trecken, ofte in fteede van dien een fomme
gels geeven ; waer door de herte der gemeynte van dash tot
dash verbitterde teghnn de heeren ; waer door eenigh fpytighe
woorden ontftonden tegens de ftads machten op de gemeyne
Plaetfe voor bet ftadtf buys, al waer veel vans gemeyn volck
vergaedert was, al waer een van de ftadts cnechten tegens
tgemeyn volckxken feyde : gylieden hebt bet fegghen & de
heeren hebben de daet, met meer andere fpytighe woorden &
ten verfaecke deffelven ftadts dienaer, en hadde de vlucht
genoomen opt ftadthuys & voortfweghe gevlucht, fy fouden
aen hem de hands geflaeghen hebben & fy wilden hem volgen
opt ftadthuys . Door defe beroerte quam de ganfche Stadt met
hirte inde waepen ; op 8 & 9 July, waer over op den i2 ditto
fulcken rumoer was, datfe fommighe vande heeren wilden
dootflaen principaelyck do~oor Jacob Maes, pensionaris &
Gillebert van Schoonbeeck, inventoor vande niewe Brouwerye ;
want defe waeren gehaet om haere grootheyt wille . Dan fy
bleeven opt ftadthuys tot dat de beroerte gedaen was bet
welck gefchiede door het tuffchen beyde coomen van fommi-
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ghe van de treffelyckfte borghers, fegt Guicciardin (dat ick
meyne de guide geweeft to fyn), die hebben terftont eenige
ftraeten vande inert ingenomen, & foo op de inert gefackt &
hebben het gemeyn volckxken foo met goede woorden als
met drygementen beveelen naer hugs to trecken, het welk
eyndelyck gefchiede ; waer door de heeren befchermpt bleeven .
In defe beroerte bleef een van de fchutterye, oft guide, door
die de heeren wilde befchermen & defe was coninck van den
ouden voetboogh, ende hier Herman in de Swaen & defe was
weert inde Coeperftraet inde Swaen, by Overt met eenen
fteen gequeft ins hoofs, daer van binnen 4 dagen ftirf & Overt
feer beclaeght & defen Overt begraeven met 4 coninghen vande
Guide . Om aiies verder to verhoeden Overt haeftelyck, tufl'chen
de heeren & het gemeyn volckxken, een verdrach gemaekt &
eenighe ordonantie opt bier geftelt to niet gedaen & andere
toegelaten & verleent ; waer door aiies Overt geftelt . Maer torts
hier nae font den Keyfer hier Lafarus Zuyendy met een hoepe
duytfe ianfcnechten, & terftont volghden de governance &
andere heere wt de Cancelerye van Brabant om befcheet to
weeten vande vorige beroerte, ja den Keyfer hadde felver
gekoomen ; to waer hem het flereys en hadde beiet want was
feer vergrampt . Toch aiies wei onderfocht fynde, Overt de mishandeiinghe feer cieyn bevonden onder eenen hoep vans
gemeyn volck, waer van dry oft vier wirde geftraft ; ende al
was in defe beroerte vervallen ende toegelaeten was Overt
behendich to niet gedaen & het gefchrift doorfchrabt, foo dat
aiies in fynen vorigen ftaet bleef. In Mey vertrocken de duytfe
foidaten weer wt de Stadt, en voerden met hun veel dochters
mede wt defe Stadt nae Duytflant . »
De dichter Den foot d o e t v e l e is ons onbekend . Zou
de zinspreuk eenen van der Noot verbergen ? In het hoog-

zeldzaam boek : Deuchdelyke Solutien ghefoiveert
by vele ingenieufe componiften van diveerfche
Cameren van Rhetorycken . Antes . Gielis vanden Raede
(I S 74)~ uitgegeven voor de Loterye van het vernieuwen van
StJacobs kerk, vindt men een Referein van de zelfden dichter ; het is geteekend : Den n o o t doe t v e l e . Olijftack.
XXVII . De twaalf achtereenvolgende refereinen, waarvan dit het
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eerste is, behooren blijkbaar tot eenen zelfden rederijkerskampstrijd . Het is, met den Bundel der Gendsche refereynen
van i 5 39, het eenigste voorbeeld, dat ons bekend is van zoo
groot een getal mededingers . De verscheidene verzamelingen
der S p e l e n van S i n n e deelen alleenlijk bet bekroond
gedicht mede, zoo dat wij niet weten volgens welke gedachten
de prijs toegekend werd . Hier, met het twaalftal refereinen
onder de oogen, kunnen wij onze keuze zelf doen .
Wij leeren ook in deze verzameling de voornaamste bepalingen van eenen wedstrijd kennen ; zoo zien wij, bij voorbeeld, hoe de stokregel, die een volkomen raadsel uitmaakt,
met vele andere moeilijkheden aan de mededingers opgegeven
werd .
De dichter met zinspreuk : « Wel hem die in Godt betrout, »
is P. Heyns . Men treft van hem nog een antler referein aan
in den bundel . Hij was lid van den B l o e y e n den W y ngaert van Berchem, en hij onderteekende, in bet verslag van
het Landjuweel van 1561, de Prefentacie en Prologhe
voor 't fpel van Sinnen, door zijne kamer gespeeld,
evenals een tweede Pro log he, en de laatste F act i e .
De heer Serrure heeft in zijn Vaderlandsch Museum, III, 293,
aan den vermaarden Antwerpschen Schoolmeester een belangrijk artikel toegewijd . Bij de daar medegedeelde gewrochten van P. Heyns, verdienen bovengemelde refereinen
opgenomen to worden.
XXVIII . Betreffende den Brusselschen rederijker « de Blinde, »
hebben wij nets gevonden .
XXIX . De dichter « Och eft alfoo ware » is ons onbekend . Er
bevindt zich van hem nog een antler referein in onzen bundel .
Hij words hier vermeld als lid van de kamer « Op Moyses
bosch in vierigheyt groeyende . » Wij vinden geene melding
gemaakt van deze kamer, die denzelfden naam en zinspreuk
droeg als eene der kamers van 's Hertogenbosch . In bet

Antwerpsch Landjuweel van i 56i was tegenwoordig uit Sant
Leuwe de L e l i k e n s w t d e n d ale, met spreuk :« Jonft
voor Con . » Bestond er in het Brabantsch stedeken een
tweede gezelschap, of heeft de Bruyne eene verwarring begaan?
XXX. De kamer van 's Hertogenbosch, die bier M o y s e n d o r e n

'99 -genoemd words, droeg volgens Herman (Geschiedenis der
Rederijkers in Noord-Braband, bijdrage tot de geschiedenis van
's Hey togenbosch, 1845, I. z-ro6), den naam van M o y s e s

b o s c h of d e V i e r i g e d o r e n . De leden flier kamer behoorden tot eenen meer aanzienlijken stand flan die der drie
overige gilden . De dichter van flit referein teekent CASSIERE,
« Duer hoop verwacht ik . » Onze bundel bevat overigens nog
een ander referein van hem met dezelfde kenspreuk, een
derde stuk geteekend CASSIERE, « Waer schuylt de Waerheyt,
en een vierde eenvoudiglijk CASSIERE geteekend . Dit laatste
stuk verwierf, den 2 i Augusti 15 59, in de V i o 1 i e r e n to
Antwerpen, den eersten prijs, zijnde een stoop . De opgegeven
vraag luidde : «Wie werdich is Chriftus gefchonken genade .»
In bet jaar 1562, den i6 Juli, behaalde CASSIERE « Waer
s c h u y l t d e W a e r hey t, » den derden prijs, in bet refereinfeest to Brussel gehouden ; zijn bekroond stuk staat op
bi . 6o in Refereynen ende Liedekens van diversche
Rhetoricienen . . . . gelesen en gesonghen op de
Corenbloeme camere binnen Brussele enz . Brussel,
Michiel van Hamont, 1563 .
In de Deuchdelyke solutien ghesolveert, enz .
( 1 5 74), vindt men nog een referein geteekend : CASSIERE .
Verders bestaat er in de Brusselsche Boekerij een Handschrift, met titel : Een present van Jonste, vrientschap en trouwe . Tpresent is eenen Bybel per
Cassiere . Ghespeelt den 21 January a° 1560 a
Nate, op dolyftacxcamere, op een tacxken . En aan
heteinde : « Waer is de waerheyt, CASSIERE composuit a° 15 5 9 . Ut vis fac alteri . Scripsit Dalem, den
25 decembris a° 1559 . Dit spel in lanck in
dichte 414 .
Nu does zich eene vraag op : Heeft men hier een of twee
Cassieren voor ? Kan men voorbeelden aanhalen van rederijkers, die onder twee zinspreuken geschreven hebben, of zou
men ten minste mogen aannemen flat bet in de wedstrijden
aan eenen mededinger toegelaten was zich onder verschillende
kenteekens to verschuilen ?
Wij doen hierover geene uitspraak ; wij denken echter flat
er twee Cassieren geweest zijn .
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Van hetgeen wij van hunne werken kennen is of to leiden,
dat zij de nieuwe leer verkleefd waren, en voor verdienstelijke dichters mogen gehouden worden.
XXXI . In dit gebrekkig Brusselsche stuk treffen wij verscheidene
regels aan, waarvan wij niet zeker zijn den rechten zin gevat
to hebben . De klinkwoorden fier, tier, pier, enz, schijnen ons
hier, meer dan elders, bij toeval geplaatst to zijn .
bl . i 34 v . 3 . In het H . S . staat : naar fvyants taut .
))
I36 v . i . In bet H . S . : was ice verheven bier . Alhoewel het
uit de Farostad komt, hebben wij dit laatste woord niet
durven behouden. Lange nasporingen hebben wij niet gedaan
om den naam des dichters to ontdekken .
XXXII . Twee stukken van rr S i n t e Pee t e r s m u l d e r e» zijn in
onzen bundel afgeschreven . Onder welken naam is deze dichter
op den Vlaamschen Helikon to plaatsen? Zou het Francies
Hieman zijn, deken der rethorijkkamer van Ste-Barbara,
volgens Blommaert (Nederl. scrijvers van Gent, bi. 162) ((to
zijner tijde zeer geacht, wegens zijne dichterlijke bekwaamheid, maar van den welken tot alsnu geene gedichten zijn bekend ? n Wat er van zij, zijne refereinen schijnen ons eenen
mystieken hutsepot to zijn, zoo zonderling dat men zich zou
afvragen of deze MULDERE de zinspreuk zijner kamer ((M e t
a l t e b e l a c h e n e» niet al to ernstig opgenomen heeft.
» bl . z 3 7 v . 2 . Bee (beide) zie bl . 138 v . 2 .
XXXIII . H e t T a rw e bloc i s e l, onder zinspreuk :« door Jonst en
min » was eene der twee kamers van Aarschot . De andere
heette : h e t W y n g a e r d s rank en, zinspreuk « Fomentum
amoris . » Twee stukken, voortkomende van de eerste, bevinden
zich in onzen bundel : bet hier uitgegeven en een antler geteekend : « Wt liefden » . Van den dichter : « Dwoort gheeft
confoort » kennen wij nog een stuk, in bet licht gebracht door
van Ertborn (Geschiedk . aanteekeningen, enz ., 2e uitg . bl . 18),
en door hem gevonden « in de gedenkschriften de dato
18 September 1 556 » als gezonden tot Antwerpen . Het
referein luidt
Waer

't

een opinie zoo ging 't ter wereld wel .

XXXIV . Van den dichter ((La vertu donne racyne

n

bevinden zich

201
twee refereinen in onzen bundel. Hij was lid der P l o m b l o m
van Ninove . Deze kamer droeg ook den naam : d e W i t t e
W a t e r r o z e n . De twee uitdrukkingen geven dezelfde bloem
to kennen, namelijk : de plompbloem of nenuphar .
XXxV . De dichter ~r Liefde verwinnet al » van de B a r b a r i s t e n
van Gent, leverde aan de verzameling van de Bruyne twee
refereinen . Wij kennen zijnen naam niet .
XXXVI . H e t l e l i k e n v a n C a l v a r i e n was eene der kleine Antwerpsche kamers . Hare zinspreuk luidt ook : « In liefde
groeyende. » De dichter « Een tyt fal comen » is ons
onbekend .
XXXVII. Onze bundel bevat twee refereinen van G, van der Eycken,
lid der O r a n g i e b l o e m van Breda.
XXXVIII . De « retorycke sonder erch » is waarschijnlijk de kamer
de K o r e n b l o e m van Waesmunster, onder zinspreuk « sonder erg » of « jong sonder erg . » GOTSCHALCK levers aan
onzen bundel nog een ander referein, niet minder mateloos
dan dees . Zijne verzen, met allerhande valstrikken vervuld,
zijn altijd niet verstaanbaar, en de puntstelling brengt gewoonlijk niet meer klaarheid in den zin .
XXXIX . Van was land was de dichter « Niet van my felven, » van
wien wij twee refereinen in den bundel aantreffen ? Twee
L a v e n d er b l o e m e n worden vermeld, de eerste in Amsterdam : de W i t t e L a v e n d e r b l o em, onder zinspreuk « Wt
levender jonst, » deze werd echter eerst omtrent het jaar r 585
gesticht ; de tweede was de Lavender B 1 o e m e to Westerhey, waarvan de zinspreuk niet opgegeven is . (Schotel,
Gesch . der Rederykers II, 291) . Over deze laatste hebben wij
niets gevonden ; zelfs weten wij niet waar de stall, dorp of
gehucht Westerhey gelegen is .
XL . Dit nog al snijdend referein schijnt ons van omtrent den tijd
der Gentsche Pacificatie (8 nov . 1576) to dagteekenen . In dit
jaar namen de Staten der Provincien het gezag in handen, en
verbonden zij zich nauwer met den Prins van Oranje . De
Gentsche vrede verjaagde de Spanjaards uit het land, en verbood stellig de katholieken « to molesteeren » .
» bl, 169 . v . 9, gepanseert . Dit woord komt ons vreemd voor . Zou
men het mogen afleiden van het Fransch panser, zoodat de
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lezen : Syn flu gepasseerd, eene spreekwijze die to Brussel nog
gelds voor : onlangs ?
XLI . Dit merkwaardig stuk is reeds door Serrure, in bet Vaderlandsch Museum (V . bl . 38I .) uitgegeven . Hij bezat er
een fraai uitgevoerd afschrift van, op perkament, voortkomende uit de boekerij van R . Heber, en twee gedrukte uitgaven, waarvan zijne exemplaren alleen hem bekend waren ;
de eerste voert voor titel : E e n e n g h e e s t e l y k e n A . B .
wt de heylighe schrift in dichte ghestelt . Matheus
Cromius, gedrukt Tantwerpen . M . D, en XLIII,
klein-8°, i6 bladz . De tweede uitgave draagt : Den g e e stelycke A . B . ghetoghen wt den Psalmen van
David . Ende is seer profitelyck ende oorboorlyc
voor alle kersten menschen, enz . gheprint tot
Loven, bij mij Hugo Cornwels M . D . L . I, klein-8°
I6 bladz .
De twee uitgaven zijn naamloos, zooals het opschrift van
de Bruyne . Bet geschreven boekje alleen des heeren Serrure,
geeft ons den naam des dichters, CORNELIS CRUZ, to kennen .
Deze naam words ons veropenbaard door eene retrograde, die,
met nog vier andere stukjes achter bet groot alphabetisch
gedicht voorkomt .
Wij hebben niet geaarzeld bet nogmaals to herdrukken,
zoowel om den bundel van de Bruyn in zijn geheel to laten,
als om reden der talrijke varianten, welke tusschen omen tekst
en de voorgaande bestaan .
Evenmin als Serrure, kunnen wij iets over den dichter
mededeelen ; al was wij weten is, dat hij in 1533 to Antwerpen leefde . Wij meenen, dat hij tot eene Gentsche familie,
uit het land van Waas of komstig, toebehoorde .

TAFEL .

De cijfer tusschen haken, is de nummer van het stuk in het
handschrift.
Het eerste vers is het begin van het Referein, bet tweede, in cursyf,
de stockregel .

Voorreden
I (I)

1 1(2)
III (3)
IV (q)
V (6)
VI ('7)
VII (8)

I

En verwondert u niet, ghy Godts
vercoren knechten .
Elc die falich Overt, moot met Chrifto
fyn cruys draghen
I
Corts ginck is wandelen
5
De fuicke moghen thouwelyc .
Hoort, Christen broeders
9
Syt Jimpel als duyven . . .
Den heelen nacht heb is
I3
U lieffde, lieff, heeft my . .
Tfy u, menfchen
Met boeverye en fuldy r7
In eenen regel
21
Den regel is goet
0 amorues lieff
0 lieff, laet u lief fde
25
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VIII (9)

Ghy, oude Nicodemuifen

IX (10)

X (i6)

Ghy, edel geeften
Die fulcx is fal
wat mogen flees fondige

XI (17)

(door ANNA
Men den nieuwen jare

BYNS) .

XII (r 8)

(door ANNA
Daer twee vrinden fyn

BYNS) .

XIII (i9)

(door ANNA
Het is goes vrouwe fyn

BYNS) .

XIV

(door ANNA
0 Heere, in wiens macht

BYNS) .

(20)

XV (28)

XVI (30)

Wat joncheyt doet

29
33

Hoe weeldiger leven

Vernieut in duechden

.

.

Gheen meerder lyden

43

49

Ongebonden bell

55

Heere, dwerck uwer handen .

59

.

.

.

.

Devifen van den ommeganck a° 1563

By my, arm catyvich

Heere, dwerck uwer handen

.

XVIII (3 7)

(door MARIA
Segt, felen uwe woorden
Ke lieff, fegt dock eens ja .
Die fonder fonde is

XIX (38)

(door Spe labor levis) .
Wat vindmen huden fdaechs

XX (8)
5

(door ANNA
Ghy, menfchen, die naeckt

XVII (3 i)

37

Maeckt u deep hant vuyl

69

DE PIT) .

.

.

.

.

73

.

.

.

77

Wie fonder fonde is

Doet u charitate

63

81

BYNS) .
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XXI (67)
XXII (70)
XXIII (73)
XXIV (7 5 )
XXV (8i)

XXVI (84)
XXVII (87)
XXVIII (88)

XXIX (89)
XXX (90)

XXXI (91)

Als een man getrout is
Men vint veel fans
93
Wat is fchadelycker
Als een wolff hongerich
97
(door Verbeyt den tyt) .
Ick quam left eens gaende
Ja feker, vrint
101
(door Verbeyt den tyt) .
Gheen fchoonder blomme
Om dbieken leven
io5
(door Verbeyt den tyt) .
Cortelyc quam ick
Conde is in handen
109
(door WYGANS) .
Godt die gaff fyn volck
Heere, ghee ft dat ghy gebiet . . . . 113
(door Den noot doet vele) .
Comt, dochterkens van Sion
Aldus vans triomphant
117
(door PESTER HEYNS) .
Met wat onfprekelyker
Aldus vans
121
(door DE BLINDS) .
Ick, die duer Adams val
Aldus vans
123
(door Och efi alfoo ware) .
Hoort ghy, Sions dochter
Aldus vans
129
(door CASSIERE) .
In wat allenden
Aldus vant
133
(door Niemant fonder gebreck) .
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XXXII (9a)

Aldus vans triomphant
Aldus vant . .
(door Ste-Pieters muldere) .
XXXIII (93) Dwoort waer duer hemel
Aldus vant
141
(door Dwoort gheeft confoort) .
XXXIV (94) 0 lieff triomphant
Aldus vant
145
(door La vertu donne racyne) .
Aldus fpreekt Chriflus
XXXV (95)
Aldus vant
1 49
(door Liefde verwinnet al) .
XXXVI (96) Ick was by nalycx
Aldus vant
153
(door Een tyt fal comen) .
XXXVII (g7) Eerde bemint eerde
Aldus vant
'57
(door G . VANDER EYCKEN) .
XXXVIII (98) Groote benautheden
Aldus vant
161
(door GODTSCHALCK) .
XXXIX (99) Inden beginne was
Aldus vant
165
(door Niet van my felve .)
XL (123)
Ghy, diemen geeflelyc
Syt to vreden, ghy fult
169
XLI (II)
Een dichte vervolgende den a . b . C . 173
(door CORNELIS CRUL) .
Aanteekeningen
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XLII

dm dat Godt een gheetl is, fo fins Jan ontbint,
salmon hem warachtich inden gheeft aenbeden ;
want al dat wtwendich is een gheeit verilint,
belettende des gheeils inwendich feden .
Den inwendigen mensch van Chriifus leden
verfmaeyt alle ertfche dingen verganckelyck,
verblydende in Gods beloften, vol vreden,
dwelck hem eenen dranck is feet ontfanckelyck .
was bates vleesch of iet ins wefen cranckelyck ?
Inwendich en cant gheen vrucht inbrengen ;
den man inwendich verhuecht en valt danckelyck,
duet den wyn der belooften in alle dingen ;
al court hem hier droef hevt oft blyfchap befpringen,
gheenen dranck en verhuecht hem meet mt leven
dan Godts belooften lieflyck den man geven .

1

2

Hoe dorfte Adam, nae den dranck der genaden,
inwendich, nae dbreken tgebots fyns Heeren !
Eertfche wynen en coften hem niet verfaden,
oft fyn droeffheyt tot eenige vruecht verkeeren ;
maer doer by den dranck der belooften vol eeren,
inwendich proeffde, went los van rouwe,
van Godt den vadere, vol foeter leeren
hoe dat by vyantfchap fetten fouwe
tuffchen tfaet des wyffs & tferpent ontrouwe,
& dit felven fal vertreden thoot
des ferpents, Adam

tot uwen behouwe .

0 vrolycke rancken daer den wyn wt vloot !
Geenen tydtlycken wyn, in crachten foo groot,
meet vrolycheyts ftichtende boven fchreven,
dan Godts belooften liefflyck den man geven .

o

wyn der belooften, die Noe fmaeckte

Nae dat de deluvye was gedaen !
Godts lieffde vierichlyck doen themwaerts blaeckte,
fterckelyck geloovende, met een falich vermaen,
hoe dat by voort meet niet en foude flaen
al latter leeft ; waer is meerder vruecht bevonden,

3
inwendich den man verhuegende faen,
dan die belooften Gods? Klaer fchrifts orconden,
Abraham, u is difgelycx gefonden
van den felven wyne, falichst om drincken,
hoe dat u faet, menichfuldich niet om gronden,
vermeeren foude in een eeuwich gedincken .
Waer coachmen minlycker wyn in fchalen fchincken,
inwendich verhuegende Godts vrint verheven,
dan Godts belooften liefl3yck den man geven ?

PRINCHE,

Due, duer Jefayam doer een liefflyck bediet
tot al die gefchapen fyn naer u beelde,
feggende : comps, coops wyn & melck ; com, coops om niet ;
voer den man inwendich noyt meerder weelde .
0 wyn medefynael, die noyt en verveelde,
maer verhuecht den man inwendich fyn finnen !
U beloofte die iterckt den genen die queelde,
als daldergoddelycxte wyn der goddelycker minnen
onder u appoftelen mocht men bekinnen

den wyn der belooften des heylicheyts crachtich,
diefe alfoo verhuechden van binnen,
dat fy der belooften vaft waren gedachtich .
En twyfelt niet, Prinche, tis den wyn warachtich ;
antlers geenen en weet ic, om vruecht aencleven,
dan Godts belooften liefflyck den man geven .

•<
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XLIII

Floe ongeftadich is dlant ter weirelt wydt !
Deen is gierich, hoeverdich, in fynder tyt ;
met onrechtverdicheyt, ten mach haer niet baten,
muyterye maken over dlant & grooten ftryt,
metten cortften, in alle boot heyt, verwaten
oorloge, dierte & fterfte in alle ftraten ;
fyn onfalicheyt en is niet om fcbryven,
noch min des lants falicheyt & ftaten .
Maer dlant, dat in rufte & in vrede wilt blyven,
moet alleen Godts wyf heyt aenclyven,
& fyn eygen vernufticheyt gaen to buyten wel ;
want wanneer by flapen fal, nae des doors geryven,
foo en fal by niet met hem dragen dan gequel,
gelyc de rycke vrecke dede, wiens fiele, snel
nae die door begraven, words in eeuwicheyt vertreden .

0

Laet u giericheyt varen, leeft nae Godts bevel
wyfheyt can die landen belt houden in vreden .

Ghelyc die Tonne die mane to boven gaet,
Too canmen, door die wyfheyt des Heeren raet
die landen belt houden in vrede goes ;
want fy is moeder der lieffden, fy en werkt geen quaet ;
in haer is gracie door haer liefde foes ;
vrede can fy maken, fy en foekt geen bloet ;
fy maeckt eendracht in die landen bekent,
want fy regeret dlant met een goddelycke fpoet .
Met die waerheyt court fyfe verlichten prefent,
want fonder de wyfheyt bleven de landen gefchent ;
want fy is een gave Godts, den menfchen gegeven
our to gebruycken, wt lieffden gewent,
tot fmenfchen falicheyt niet meer to fneven ;
want fy is een goddelycke fchat verheven,
eenen fleutel des vreedts met goddelycke feden,
vanden Heyligen Geeft gecomen beneven
wyfheyt can die landen belt houden in vreden .

Die wyfheyt geeft Godt wt lieffden alleene ;
doer wyfheyt court kenniife & antlers geene ;

7
want Salomon badt Godt om fwyf heyt gronden .
Beter is fy dan peerlen oft gout feer reeve
geenen beteren fchat, in fweirelts ronden,
dan wyfheyt van Godt gegeven wt fynen monden,
ons tot een leere om des lants veritercken .
Dus, bids om wyf heyt tot elcken ttonde ;
foo blyft ghy in rutten tot alle percken,
haer wegen fyn duechdelyc & goede wercken ;
want fy bewaert in rune, in vrede, dlant,
& maeckt de menfchen tot wyfe clercken,
waerdoer fy gebruycken een goddelyc veritant .
Haer naelte befchermt fy doer Godts crachtige hant,
doer Godts wyf heyt in landen & lteden ;
geen beter folucie dan defe ; want
wyf heyt can de landen bett houden in vreden .

PRINCHE .

Godt heeftfe lieff die hem vreefen alleene meett,
& met fynder wyf heyt woonen in dit foreeit ;
want fy is fchoonder dan der fonnen aenfchyne,
fy is gecomen van den Heyligen Geeit :

8
Geen peerlen oft gefteenten, hoe goes van myne,
en iffer niet by to gelycken ; midis haer doctryne,
fubtyl, welfprekend in haer converfatie ;
fy is voorfichtich met Godts woort ten fyne ;
by haer is kennis, verftandt, met Godts gracie ;
oock is fy die spiegel een van Godts nacie .
Allen dingen vermach fy doer wyf heyt claer ;
want met Godts woort hour fy haer rengnacie ;
Godt blyft in haer & fy in Godt voerwaer,
fy blyft in die waerheyt, fterck als een pilaer,
een met Godts woort, met vieriger beden ;
geenen coftelyckeren fchat int openbaer
wyfheyt can de landen best houden in vreden .
Per Conste bemin ick,

Wyngaert rancke van Berchem .

XLIV

CThy, vrecke fpaerpotten, van herten geltgierich,
bedervers ws felfs lichaems & der natueren,
met den fchat der boot heyt fydy gequelt vierich ;
want in overvloedicheyt fief men u trueren .
Segt waer toe dat ghy tgoet vergaert fallen hueren,
als ghy des niet vrymoedich en derft genieten ?
Oft idel glorie moet dyn hers berueren,
dat ghy u derm leven niet en laet verdrieten,
& verwacht hoe ghy in aermoeden moecht vlieten,
naer u door, duer tryck iterven en een groote fame .
0 gierige dwafen, die ooyt daerom lieten
dlichaem to gevene fyn nootdruft eerfame !
Eenen goeden naem is beter, tuwer vrame,
dan veel rycdoms om eere to verwervene
cot is by die erm leeft om ryc to ftervene .

I0
Noch is de miere veel wyfer dan ghy fyt ;
want fy alleene tfomers haer nootdruft bej aecht,
& foo haeif als den fomer weer voorby lyt,
dan blyft fe voort in ruften, wien dat mif haecht,
verterende dat fy vergaert heeft onverfaecht,
u tot een exempel, ghy gierige vrecken !
Want alfmen de rechte waerheyt gewaecht,
men fiet u om tgelt & goes rafen als gecken,
loopen & draven fonder eenich vertrecken,
nimmermeer geruft, vol onvreedts menichfout .
Nochtans en hebt ghy tgebruyc, tot geenen plecken,
als Midas, die niet en mocht handelen dan gout,
oft Tantalus, die alleen de vruchten aenfchout,
maer tgebruyc van dien ftaet hem to dervene
fot is by die erm leeft om ryc to itervene .

Gheen meerder fotheyt en canmen befeffen // toch,
dan met rycdom hem in aermoeden generen ;
boven Godt fiet men u Mammon verheffen // noch
deerts kiefen voer themels, tmach elc wel deren ;
want al moechdy doer recht oft onrecht vergeeren,
ghy moetet hier al laten : fchadt,

gels & goes .

II
Hoe court dan, dat ghy daer niet aff en derft term,
& dat ghy u felven geen gemack aen en doer?
Maer al hebdy den rycdom, u gebreckt den moet ;
des gelts gefichte doer u herte verblinden ;
foodat ghy Godts liefde verlaet met onfpoet .
Streckt liever fchatten die ghy namaels moecht vinden ;
den armen byitaende, wilt u onderwinden .
Gods werdt bereet u in fyn ryc to ervene
fot is by die erm leeft our ryc to itervene .

PRINCHE .

En wilt geen fchatten vergeeren op eerden // fchier,
die roeiten, vermotten, oft worden geitolen ;
maer Godts woort wilt geloovich aenveerden // fier ;
maeckt u dock fchatten, in den hemel verholen,
daer roeft noch motten en is, oft ghy fult doles,
& eenlyc derven den fchat der genaden ;
want giericheyt to fchouwen words ons bevolen,
als diems der afgoden, oorfpronck alder quaden .
Al was fulck vreckaert verfpaert, words met onitaden,
sae fyn door, van ander onnuttich verquiit .

12

En is by dan niet wel dwaeilyc beraden,
dat hyt voer andere fpaert & felve gemiit ?
Dus winnen & verteren fonder ergeliit,
dunckt my dbeite fyn om druck aff to kervene
fot is by die erm leeft om ryc to itervene .
Vol ghebrecx, Tuernout .

Den hoochften prys : dry onfen flyers .
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I

oe lange fully, o ghY fotten mifPrefer,

fchatten vergeeren die u fchalyc wefen,
& niet en dorm tot ws nootdrufs ontpluycken,
geenfins gebruycken ?
Sydy niet naeckt, hier op lees weirelt gerefen ?
En naekt moefty weder wech boven defer .
Wat baet u van den fchat die ghy gaet beluycken ?
Segt, verdorde ftruycken,
ghy vult u kyften & laet idel de buycken,
ghy brengt gels to famen als flyc & fans,
ghy vergaert veel ackers, erm eerde cruycken !
;
haeft wordy gebroken : de flood court op de hart
wat fully flan medragen ? Niet eenen pant,
u ghierige pynt defe dwaefheyt to dervene ;
gebruyck u goes foo large alst by u is ; want
lot is by die erm leeft our ryc to ftervene .

r4

Gods en hevet goes niet to vergeefs gegeven ;
maer om dat een mensch daer by foude leven
& fyn deel daer aff nemen, wie dat mach haten,
eerlyc by maten ;
want al waert dat wy hier twee duyfent jaer bleven,
& ons goes niet en dorften comen beleven
noch gebruycken ; was four ons dan al baten ?
Wy moetent dock laten .
Denckt ghy daerom niet, ghy gierich volck, verwaten ?
Eenen goeden naem fal voor duyfent fchatten gaen .
Ghy flacht rechts Tantalus, ghy en condt niet eaten ;
nochtans dwater & dappelen neven u itaen ;
tgoet hebdy fonder redene, dblyft onverdaen .
Rafch begins flees idelheyt aff to kervene,
oft tot uwer fchanden fal elck u roepen aen
fot is by die erm leeft om ryc to ftervene .

Sot is by die catyvich leeft erm, naect & bloot,
nacht & dach woelende om aertfche fchatten groot,
die den roth & de motten duerfchaven,
oft dieven nae graven,
& van fyn moeyte, en derff by nau eten broot ;
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maer ontrecket fyn fiele, & lydt grooten float ;
want fynen Mammon, die hem niet en laven,
client by als de Haven
am achter to laten huyfen & haven,
en groote rycdommen is alle fyn geraes .
0 ghy vrecke ! Verlaet u fchrapen & draven ;
want in defen nacht words u fiele, feyt Godt u, dwaes,
gheyf fchet ; dat ghy vergaert hebt, ey ! wormen aes,
dat fal eenen vremden beftaen to ervene .
Leeft clan eerlyc, deylt darme ryckelyc ; elaes !
Sot is by die erm leeft am ryc to ftervene .

PRINCHE .

Ifs dat u rycdom aenvloeyt boven getal,
foo en fetter u herte niet op heel en al ;
maer opden levenden Godt, die ons voerfpoedich
geeft overvloedich
alle dinck to gebruykene, groot & fmal .
Soo en is dan niet beters, dan dat elck fal
van fyn goes eten & drincken vrymoedich,
fegt Salomon vroedich ;

want dais een gave Godts, die elck is behoedich .
Als wy hier voetsel & decfel hebben eenpaer,
laet ons gepaeyt fyn, & fchouwen rycdom woedich ;
maer bereyden Godt een rycke fiele hier naer ;
want rycdom helps niet in den dash der wraken fwaer
tryc volck is ontfeyt tryck Godts to verwervene .
Hy is wys die milt leeft op fyn goeden ; maer
lot is by die erm leeft om ryc to ftervene .
Per Siencie verheft, Liere .
Den tweeden prys : twee onfen flyers .
Per A . Van Molle, fefit .
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RETROGRADE .

lEEout vail thouwelyc //, malcanderen bemint,
Verblydt volcomelyc //, verwinnet quaet, doer goes ;
betrout Godt getrouwelyc //, Chrittum alleen bevint,
Strydt hier vromelyc //, thellemet vierich aendoet .
A° 1568 den eerilen July .

Minnelyc voer Godt, ja, een behagelyck

Iolydt,

Eeft als man & wyff altyt levee

Openbaer,

Eerlyc nae Godts gebodt, fonder twift oft

Nydt,

Soo Tobyas met vlydt & Sara leefden

Ciaer .

Tot dien fijn, ftelde Godt dien ftaet in

Voerwaer

Een vices, eens mans & wyffs eenpaer, doer hen diet Regeert,
Ruftich int hantwerck, godtvruchtich voer Godts

Dutaer,

Behoort de man to fyne, daer by toe is

Verordineert .

Als een wyngaert vruchtbaer // de vrou hier oock

Iubileert ;

Recht, ais Davidt nareert //, in Godts vreefe

Obedieert,

Namelyc foot de Heere, doer uwer liefden

Hanteert
2

i8
Aen dyn tafel geftoffeert //, en fyn oock geenfins

Abfent

Eel olyfplantkens, u kinderen tot duecht niet

Negligeert ;

Reyn danckt dan pertenent // Godt & anders

Niemant,

Diet u al verleent, van fweirels vernuft u hers

Afwent .

Chriftus, u hoofs excellent //, vlocht hier naer

Vaelyant,

Op dat ghy goey vruchten muecht voortbrengen

Abondant .

Leeft inden geeft playfant //, herboren in

Noveteyt ;

Acht fweirels gewin verlies ; lydy fmaet, blyft

Conftant ;

Elck erme reyckt u hart //, met loff fcheeren naem

Verbreyt .

Reden gebruyckt in al & wyckt van dwafe

Ydelheyt ;

Tlams maeltyt is bereyt //, fiert u met witte

Cleeren,

Salich fyn fy die hen tot Godts genade

Keeren .

Ter liefden van u & u vader Colaert merle,
Prins der Jenetten reyn //, daer vruecht duet vermeert I/is,
heeft uwen Mol dit flu gedicht duet jonft & vrede,
die oock een cleyn Jenetteken ongeleert

I/is .

INCARNATIE .

Een componiit //, voerwaer //, noode tyt verquift
Gods geve waert fy !
Al is in bedwanck // dlyff seer & cranck,
een geeit is vry .
A0 1568, den r July . Per A . V . Molle .

>r

•<

>~Ar rA. `r4r rA•~rA•

•<

>r , .Ar + Ar`.Ar 4.OrQ.Ar` r4r

--

•Q

~Or ` <>~ArQr<

XLVII

A. is een iterre der fee, alderclaerfte van lichte,

oft als Abigael, die Davidts gramfchap fwichte ;
ja, als Rachel, o ghy dochter van Sion vercoren !
fchoone, idoone, reyn Davidts nichte ;
oft als Hefter, die feer bloeyde int gefichte ;
ja, als Cedrus int welt, wilt hier nae hooren,
die de flangen can verjagen en verftooren ;
oft als ciiterne, daer dry fterren om ltreden,
fulck is, feyd Chriftus, tot onfen oorboren,
myn beminde, myn vrindinne ; verftaet de reden
om de welcke, fegt hy, i c hebbe geleden
de door, en gedaelt wt fhemels troone .
J a, rieckende als balfem, die niet en is om vertreden
ja, al is Cypres edel, eer daer is aff gesneden

fulck is reyn vrindinne, myn beminde, myn fchoone .

20
Want is hebfe gereynicht, fegt by waerachtich,
duer myn eygen door, wt lieffden crachtich,

• huer habyten gewafl'en in myn bloet, al wit,
als fy onreyn was, fyt dit gedachtich,

• met de fonde belaen feer onmachtich ;
maer nu machmenfe wel noemen, verftaet wel dit
puer, fuyver van fonden, & heel onbefmet ;
want dat warachtich is, foo Paulus belydt ;
want Chriftus, op huer fynde verhit,
heeft hyfe gereynicht & in fyn door bevryt,

• willen fterven voer huer, ja, vermalendyt
vande goddeloofen, met nydigen tonne .
Dus al is mirre coftelyck, fonder refpyt,

• de fonne claer, fecht by fonder nyt
fulck is myn vrindinne, myn beminde, myn fchoone .

Sy is de weirelt geftorven & alle haer heerfchappye,

• niet meer genegen, fegt by met melodye,
op tytelycke faken, to geenen dagen ;
maer heel nieu geboren, fonder envye,
wtten geefte ende water, los van melancolye ;
•

flu wandelt fy ootmoedich, fonder vertfagen,

-- 21

als een die niet en vreeft fvyants plagen,
noch fweirels torment, noch fulck aencleven .
Sy wandelt inde lieffde, naer Chriftus gewagen,
ende int geloove, flits warachtich befeven ;
fy heeft twee oogen, fegt by fonder fneven,
als twee duyven oogen, dais thueren bone ;
de roofe Jericho is coftelyc in flit leven ;
Christus die segt ooc, naer Salomon befchreven
fulck is myn vrindinne, myn beminde, myn fchoone .

PRINC HE .

wie is defe, fpreekt Chriftus tot haer, overluyt
als de bruydegom tot fyn beminde bruyt,
die voort court fchoone als de dageraet,
claer als de mane, vol van virtuyt,
wtvercoren als de Tonne daer den dach wt fpruyt,
huer aenficht bloeyende als de granaet,
huer kele Peer liefelyck ? Dit nu verftaet
fy is genegen tot goede wercken ;
feer ootmoedich ift flat fy hier gaet,

22

met eenen fchilt inde hant, tot haer verftercken ;
iterck ins geloove, foo is can bemercken ;
overftraelt met lieffde, op huer hoofs een croone ;
maer al is fy volmaeckt, nae dbelyden der clercken,
Chriftus die feyt : het hoofs der heyliger kercken,
fulck is myn vrindinne, myn beminde, myn fchoone .
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XLVIII

S chaemt u, catyvige herten vol nydt,

mans ende vrouwen, wie dat ghy fydt ;
als ghy fiet uwen even naeflen dolen,
dan maeckt ghy blydelyc veel jolyts .
Vermaent dock uwen broeder tot duecht in tyts
foo vergaert ghy op fyn hoofs vierige colen .
Ons words in devangelie bevolen
fiet ghy fulcke die wt den wege gaen,
weet ghy fyn gebreken, houtfe verholen ;
en fegt niet : ghy fyt een Samaritaen .
Al doolden in fonden een publycaen,
by creech genade by den Heer der Heeren
de fulcke doolt wel, by mach noch wederkeeren .

24

Al Overt de fulcke in dolen gevonden,
ghy diet wel weet, muecht hem ter duecht orconden .
Niemant en mach doen den anderen befamen
doer by onrecht, bids voer hem tallen fronden .
Chriftus is inde weirelt gefonden
dat by de verloren fchaepkens foude verfamen ;
de propheet fegt : ghy four u felven pramen,
ghy die den verdoolden fondaer veracht ;
niemant en mach oordeelen : tmoet Godt betamen .
Hebt compaffie met den fondaer dach & nacht,
wy fyn in fonden alter weirelt gebracht ;
misdoet uwen brooder, wilt hem beter leeren
de fulcke doolt wel, by mach noch wederkeeren .

Dolen & wederkeeren, Godt mach vergeven ;
men fiet elck doolt wel eons in fyn leven,
tfy int begin, middel, eynde, cleyn oft groot .
Die apoftelen doolden, ftater gefchreven ;
fy fyn gekeert & in Godts rycke verheven,
fonder Juydas ; dit tuycht fchriftuere bloot .
R

Den fchaker doolden, fondich tot in fyn door ;
by is gekeert & ruff in glorie perfekt .

25
Wilt uwen naeften dan niet verfmaden in fynder noot,
mer wilt elck anderen in liefden fyn fubieckt ;
& fiet dat ghy den balck eerfl uyt u ooge treckt,
eer ghy een antler verwydt tfondich verfeeren
de fulcke doolt wel, by mach noch wederkeeren .

PRINCHE .

Al dolen de fulcke & doen overfpel,
en werpt den eerflen fleen niet, tis Chriftus bevel ;
maar fegt : bekeert u, wilt fonden vlien .
Moyfes, al was fyn volck tegen Godts wet rebel,
by badt voor de kinderen van Ifrahel .
Doet dan goes, foo mach u dan oock goes gefchien ;
vermaent hun met liefden, tis Godts gebien ;
wiltfe met Godts woort trooflelyc aenfpreken .
Elck fal fyn hoof ken eerfl wel duerwien
& fien wel op fyn eygen gebreken ;
& valt uwen broeder, wilt hem niet verfleken ;
maer bids Godt voor hem tot fynder eeren
de fulcke doolt wel, by mach noch wederkeeren,
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XLIX

Court herwaers, vertoeft niet, hoort de majefteyt
de bafuyn fyns woorts flaet in Sion met cracht,
de wynflock gheeft fyn vruchten : tis al bereyt ;
de bruyloft des lams is gecomen ; niet en beyt
court ter bruyloft, ghy vercoorne, wys bedacht,
toeft niet, want dlam is van dbeginne geflacht .
Salich fyn de geroepene tot defer feeff ;
treckt u cleerkens aen reyn wit, blinckende & facht ;
die u geschenckt fyn, dwelck is u geloove eeff,
waer duet ghy verfekert fyt, duet den Heyligen Gheefr
dat Godt u geroepen heeft tot dees maeltyt bly,
met al diet gelooven, & overwinnen meest
de weirelt, vlees, fonden & Sathans lifters ; want fy
fullers eten vans verborgen manna, dat by
dongeloovige ontfeyt heeft int beginners,
maer dees geroepen tot des lams avontmael vry
diet gelooven & in Chrifto overwinnen .

Siet, ick ftae & clappe voer de duere geftadich,
fpreekt de Heere, ift dat iemant myn ftemme hoort

• opdoet, ick fal tot hem comer genadich,
met hem myn avontmael eten beradich,
gelooft by flecks, dat by is geroepen & voort
overwint in my al wat de fonde oorboort .
Sy fullent al erven, ick fal haer Godt wefen

• fy myn kinderen : flits dlam Chrifty Jefus woordt .
Syt getrou totter door int gelooff geprefen,
foo hebdy verwonnen in Christo, tot defer
fyn u namen in flevens boeck geschreven ;
maer oordeelt ghy u felff in twyfel gerefen,
foo behoort ghy niet tot dees maeltyt verheven ;
want Godt wilt die alleen fyn geloovige geven,
die in hem haer volcomen falicheyt kinnen

• in lydfaemheyt befitten flit haer lever,
diet gelooven & in Chrifto ove_rwinnen .

Niemant is flan vremt van dees maeltyt voorwaer,
dan diet niet gelooven & haer felfs verdoemen ;
want de Heere roept de ganfche geloovige fchaer .
Maer die de fonde in haer laeten heerfchappen fwaer,
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can tot geen gelooff & overwinninge comer ;
al gebruyckt by bier de maeltyt met den vromen,
by llaecht fyn oogen opt wtterlyc wyn & broot ;
maer de geroepene, die Godt heeft aengenomen,
ilaen huer yverlycke oogen op des lams door,
fy cruyifen haer vlees & betrouwen devoot
datfe de tweede door niet en fuller fmaken,
maer sae dees door int lever gaen ; ja, dat, minioot,
bet lam fal waifchen de tranen van haer kaecken,
& gelyckformich den beelde Chrifty maker,
dat geen ooge en heeft gefien, geen hers en can verfinnen,
wat by bereyt heeft, die in fyn liefde blaken,
diet gelooven & in Chriito overwinnen .

PRINCHE .

Dees fynt diet gelooven & overwinnen al
in Chrifto, die de Heer tot dees maeltyt in laet ;
die hem alleen dimes & hates dafgoden mal,
die huer felven teller int vercoren getal,
die Godt meer gehoorfaem fyn dan dmenfelyc faet,
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die hem duer Chriitum verloit hour van fyn rnifdaet,
die den naem Jefu belyen voer de menfchen hier,
die fyn cruys op hem neemt & dlammeken naegaet,
die werdich wandelen den evangelic fchier,
die hen felfs niet leven maer Chriito goedertier,
die haer cleederen gewaifchen hebben in hams bloet,
die volftandich blyven totten eynde fier,
die erm & fachtmoedich fyn van geeite foes,
die truerich & bermhertich fyn, geneycht tot goes,
die de gerechticheyt lieffhebben & beminnen,
die roept Godt ten avontrnael ; want tfyn defe vroet
diet gelooven & in Chrifio overwinnen .

L

G hy, cleyne fchaer, hier verdruckt int leven

van fweirels kinderen met turbacie,

vreeft niet ; dbehaecht den Vader u to geven
fyn eeuwich rycke vol jubilacie .
Al fchynet dat by lang beyt fyn gracie,
wilt pacientich verwachten in u lyden ;
al doer u tvlees aen groote temtacie,
denckt niemand dan dien, die wettelyc ftryden
werden gecroont ; al roept den geeft tallen tyden
wie fal my van dit lichaem des doors bevleckt
verloifen, op dat ick mach verblyden
met mynen Godt, daer therte inwendich nae treckt ?
Twyfelt niet ; fyn belooften fal by perfeckt
volbringen ; dus peyft, met begeerten duerftraelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .
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Lang to beyden verweckt de begeerten feere ;
dus befidt u fiele met patientie ;
denckt den knecht is niet beter dan fynen heere .
Hebben fy my vervolcht met violencie,
fy fullen u oock dooden, fonder mencie ;
want onder dien wolven, als fchaepkens defolaet,
fende ick u ; maer op myn affiftencie
ftuendt, en fyt liftich als ferpenten tuwer baet ;
fonder valf heyt als duyven fchouwende tquaet,
verwachtende den Heere nerftich wakende .
Al fchynet dat by lang beyt, ftandvaftich ftaet
op fyn woordt ; fydt vierich nae hem haeckende,
wetende dat u falicheyt is nakende .
Dus denckt vry als een die fyn hope niet en faelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

Neemt exempel aen ons vaders verlangen,
die our verloffinge riepen dach & nacht
fchuerdt, ghy hemelen ; court, wilt ons ontfangen !
In uwe befcherminge, toont, Heere, u macht !
Dus, merle lydtfamich u falicheyt verwacht ;
comende, fal by comen & niet verthoeven ;
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al fchynet dat by op fyn fchaepkens niet en acht
dat doer by om u als tgout int vier to proeven .
De weirelt fal lachen, ghy fult u bedroeven ;
maer u droef heyt, feyt hy, fal in vruecht verkeeren ;
als den appel fyns oogs, tot uwer behoeven,
fal by u bewaren int perfequeren ;
by en fal u geen weefen laten ; wilt vermeeren
u felven, & peyft, als fynen geefl in u dwelt
by en beydt niet lang, al fchynet, diet eens betaelt .

PRINCHE .

Al Eaten die kinderen van Ifrahel
benaudt & verdruckt order Pharaons hart,
duer Godts groote goetheyt, wt al haer gequel
werden fy wonderlyc verloft feer triomphant .
Al fads fyn volck int Babilonifche lant
gevangen, ja verlaten, voer fmenfchen oogen,
al fcheen by lang to beyden, by verloftefe : want
fyn belooften niet faelgeren en mogen .
Dus, al fydt ghy me int verdriet getogen
3
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vanden gepurpurden hoes opt belt gefeten,
ftaet vaft op u hope ; ghy & Overt niet bedrogen .
J ae, hoe hooch dat fy haer felffs gaet vermeten,
die u gefchapen heeft en fal u niet vergeten .
Dus denckt vryhertich opden regel disk verhaelt
by en beydt niet lang, al fchynet, diet eens betaelt .

Per Heer buycht myn herte .
Egbert Meynert faduer in Amfterdam .
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\A,Tyfheyt, een moeder alre goeder dingen,
heeft Rethorica eerfl geordineert,
op dat de menfchen, die naer boofheyt dringen,
& ooyt van begin die ydelheyt aenhingen,
daer duet gefticht fouden worden & geleert .
Douders, voertyts, in wyfheyt gefondeert,
hebben duet Rethoricas excellencie
die `'olcken vernlaent, onderwefen, geregeert,
duet gefchierde woorden & eloquencie,
flellende rechten, wetten vol fciencie,
om redelyc to doers levers tvolck obftinaet .
Hier toe hielp hun Rethoricas invencie,
die oorfpronck vande duecht is, beletfler van tquaet,
der benauder confiencien toeverlaet,
die fy duet vertrooflinge fleldt to vreden .
Maer twerdt beclaecht van menich geefl boven maet,
dat onverflandt defe confl dus doer vertreden .

Alle dien, die tvolck tot duechden willen trecken,
moeten in defe conft fyn vervaren ;
want geen redenen en doen den geeft verwecken,
ten fy datmenfe luftich weet tontdecken .
Met difpofitie den fin openbaren
voort eloquencie : dat is jent verclaren
die woorden met reyne prononciatie,
op dat die hoorders uit hers mogen bewaren
tegen dat gefeyt words fonder turbacie .
Die aldus tvolck leers, hebbende gracie
van Rethoricas confte, werdich om pryfen,
die doer veel menfchen, duer fyn informacie,
berou & leetwefen van fonden bewyfen .
Doemen eerft Rethorica fach opryfen,
was dit haer ofhcie in alle fteden ;
maer tdeert jonge geeften & oude gryfen,
dat onverftandt defe cons} dus doer vertreden .

Alle dat conft genaemt words opder aerden,
coachmen duer nerstigheyt leeren metter tyt ;
maer Rethorica, feer hooge van waerden,
can niemant duer fyn felfs crachte aenvaerden ;
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want tis een gave van Godt gebenedyt,
een chierage fyns woorts, doende profyt
alle dien, die hem wt der herten beminnen ;
een fchoon inftrument, dwelck coftelyc affnydt
die boot heyt van veel verdoolde finnen .
Cranckheyt des vlees doet fy click gewinnen,
midis dat fy inwendich conforteert den geeit,
onftekende therte vierich van binnen ;
duer levende perfonagien aldermeest,
thoonende veel oude geeften diemen leer,
recht oftmen gefchien fach dat lange is verleden .
Dus iii moeyelyc to fien, in dit foreeit,
dat onverftandt defe conic dus doer vertreden .

PRINCHE .

Als voermaels heeren oft princhen yet bedreven
dat haer gemeente mochte mifhagen,
twert hun behendich to kennen gegeven
duer die conste van Rethorica verheven,
op dat daer vrede fyn foude fallen dagen .
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Wilde tvolk murmureren oft clagen
tegens haer regenten ? Twert haeft geflicht
van fubtyle geeften, die verre fagen,
duet wien oock kenniffe der dingen court int licht .
Aldus is Rethorica lieffelyc int geficht
eerft geftelt, our den mens to maken bekent
redelycheyt ; want meeft Godts geboden opricht
hebben wt die redene haer fondament .
Alle bequame policyen, pertinent,
fyet men duet Rethoricas daet verbreden
maer droef heyt menich geeft nu duerpre nt
dat onverftandt defe confte dus doer vertreden .

Per Heer buycht myn herte
Egbert Meynert fadoer
in Amstelredam, den tweeden
prys & was dry schalen .

LII

Als den menfche tgebodt Godts hadde gebroken,
& geenen trooft van niemant en colt verwerven,
foo heeft dan Godt den vader ontploken
de belooften fyns loons, als foete conferven,
hoe dat by geboren fou fyn, & oock fterven
om den menfche weder to brengen in fynen ftaet ;
fulcx dat by eeuwich foude mogen beerven
fyn ryck dwelck alle rycken to boven gaet .
Hier beloofden Godt Adam dat duer fyn faet
tferpents hoofs noch foude worden vertreden ;
de mens hadde mogen worden difperaet,
& hadde Godt hem niet geftelt to vreden .
Daer naer waft meer dan vyfduyfent jaer leden
eer Chriftus quam, die nu noch nimmermeer en faelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .
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De propheten riepen lange met een accoort
ghy, hemelen, dauwet neder van boven ;
ghy, wdlcken, brengt regen der gerechticheyt voort ;
ghy, eerde, moet oock open fyn gecloven
om dat onfe falicheyt, groot van vergroven,
opwaffe ; dit baden fy met verlangen ;
dat Chriftus foude comen, niet om volloven,
& foude verloifen de erme gevangen,
duert itorten fyns bloets aent cruyce gehangen,
betalende de fchult van Adam gemaeckt,
wt grooter lieffden, foo ins boeck der fangen
vertelt words van fyn lieve bruydt ongelaeckt,
de welcke hier duer fyn bitter door heeft gefmaeckt
& fyn vrindekens oock wtter hellen gehaelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

Disgelycx oock den mens vanden wyve geboren
vol onruften is levende eenen corten tyt ;
by gaet op als een fchoone bloeme vercoren,
& valt aff als een fchaduwe die verflydt .
Al fchynet feer lange, tgebuert foo fubyt
fyn dagen & maenden fyn dock al getelt ;
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tperck is gemaeckt daer by niet verby en lydt .
De fchult moet betaelt fyn, al en heeftmer geen gels ;
de natuere heeft over elckerlyck gewelt ;
tfchynt dat noch al lange is, aift was verbeyt ;
maer als den tyt daer is van Godt geftelt,
dan court de door fel, vol fieckten verbreyt ;
ten can al niet gehelpen, geroepen, gefchreyt,
natuere hout repel al comtfe gedraelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

PRINCHE .

Den mens dan geftorven, dlichaem geconfumeert,
mach blyven in deerde veel duyfent jaren,
verdroncken, verbrandt, gefoden, verrot, verteert,
fulcx dat daer niet aff en can openbaren .
Nochtans fullen, naer Ezechiels verclaren,
die doode weder levendich opfpringen ;
want Godt canfe foo wonderlyc bewaren,
ja, gelyc den appel fyns oogs fonderlingen ;
niemant en canfe wt fynder hands gedringen,
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al fchynt datfe geheel fyn verlaten,
& dat Godt foo lange beydt int wederbringen
haers lichaems tfynder alder eeriten itaten,
weet dat Godt alle dingen doer met maten
& tgetal alit hem part ; bier fietmen ongedwaelt
by en beydt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

r LIII

El ertneckich volck, die hier int eerts foreeft,

fyt gaende ingnorant

naer u behagen, en leeft onbevreeft,
thoonende elck samblant ;
niet achtende des Heeren woordt vaelyant,

• nae fweirels hoocheyt altyt wilt ftaen,
aenmerkt hoe de Heere, duer fyn ftercke hant,
met de roede fyns monts fal ftraffelyc flaen,

• fynen thoren fal fnel als tvier opgaen
over de gene die de waerheyt haten .

Dus doer met Davidt naer Nathans vermaen,

• volcht de waerheyt, met redene, by maten ;
dinckt dat ghy maer en fydt als broofche vaten
& als dblaeyken, dat vanden wins afdaelt ;
op hoocheyt of joncheyt wilt u niet verlaten
by en beyt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .
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Hy en beyt niet lange ; dus foeckt den Heere
het is nu den tyt
vanden tlaep op to ftane telcken keere ;
want de door court fubyt .
Den vyant loops omme, groot is den itryt ;
als getrouwe knechten weeft op u hoede,

• verlaet den Heere niet our een cleyn jolyt ;
met de wyfe maechden, doer als de vroede .
Des Heeren gaven neemt al to goede,

• van fynder liefden en wilt u niet fcheyen ;
maer vliedt de boot heyt, tis tuwen voerfpoede .
De Heere fal comen & niet lange beyen ;
fyn fchaepkens die fullen in Sion weyen
bekeert u tot den Heere, niet langer en dwaelt,

• wilt u tot fynder bruyloft bereyen
by en beyt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

Ghelyc den blicxem opgaet ins ooften,

• fchynt ins weiten claer,
foo fal de Heere comen & vertrooflen
fyn kinderen eenpaer,
die hem boven al eeren & volgen naer,
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~in fynder liefden oprechtelyc bedacht .
Maer ghy, die fyn compfte en acht niet een haer,
u felven verlatende op hoocheyt & cracht,
al ift dat de weirelt & tvlees op u lacht,
bemint de waerheyt voer alle faken .
De Heere fal comen als een dieff finder nacht ;
dus nae de gerechticheyt wilt altyd haken ;
wilt vierich in des Heeren liefde blaken ;
gaet hem to gemoete, niet langer en draelt ;
weeft nuchteren, wilt altyt bidden & waken
by en beyt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .

PRINCHE .

Die eens betaelt (dus wandelt in fyn paden),
is de Heere perfeckt ;
de bocken fal by van hem verfmaden ;
maer fyn fchaepkens fubjeckt
fallen met hem gaen in fyn ryck onbevleckt .
Onder fyn crachtige hant wilt u verneren ;
den dorftigen laeft, den naeckten deckt~
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in Christus liefde wilt perfevereren
by is den hoeckfteen, wilt u daerop fonderen,
opdat ghy eeuwich met hem mocht leven .
In fyn heerlycheyt fal by triompheren ;
fyn kinderen fullen met hem fyn verheven ;
fy fyn int boeck des levens geschreven ;
by heeftfe wt den door int leven gehaelt .
Wt genaden fal by haer fyn rycke geven
by en beyt niet lange, al fchynet, diet eens betaelt .
Per Liefde verwint vele .

LIV

O eeuwige wyf heyt, vol alder genaden,

beloofte des Vaders, mynder fielen een fpyfe,
ghy fyt alleene die myn fiele heeft ontladen,
als ick bedroeft was met fwaren advyfe .
Doer u duecht, heft, ifI dat ick vruecht verfyfe ;
ick was eens bedroeft, maer vruecht flu ten tyen
oorboor ick, lieff : tis noot dat ick u pryfe .
Myn droef heyt comely met u woort bevryen,
vrede & folaes vindick aen alle fyen ;
myn fwaermoedigheyt is duet u duecht geblufl .
Hoe foudick fonder u, lieff, connen verblyen ?
Want den bans der droefheyt is doer u gefuft ;
ghy hebt vervult fvyants begerten lull ;
fyn nydich opflel is doer u duecht vertreden .
Dies ick mach feggen, daer myn fiele in ruff
lieff, owe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden .
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Een fonteyne der claerheyt fydy, lieff, alleene ;
u minnaers liefdy met uwer borften dranck ;
ghy fyt den minften eenen ftandtvaftigen freene .
Duer u, lieff, heb ick, erm wormken cranck,
tot ws vaders erve eenen vryen toeganck ;
duer uwe duecht, lieff, is my dit al gefchiet,
daerom ben ick vol vreden, lieff, u weet ick danck,
dat ghy alleen myn qualen hebt genefen fiet ;
& dat valfche ferpent, dat Eva net
die weirelt vol twiff & difcoort to stellen,
hebdy fyn hoofs vertreden, en anders niet
dan wt rechter duecht ick moet vertellen .
U duecht befchermt my voer den twin der hellen ;
ghy fydt ons hoofs, & ick een van u leden ;
duer u duecht, lieff, en vrees ick geen quellen
lieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden .

Den (chat uwer duecht en fal ick niet vergeten ;
want ghy verhuecht my thert, fin & gemoet ;
ghy hebt my ontdeckt u fvaders fecreten,
duer uwe duecht alleene, wt liefden foes ;
ghy fyt neder gedaelt inde weirelt onvroet,
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perfecucie geleden dryendertich jaer ;
& valfche leeraers, die als wolven verwoet
op my grunden & liepen, met nyde fwaer,
heeft u duecht van my gekeert wt liefden lof bier .
Hoe foudick, lieff, u dan connen gehaten,
om dat ghy mynder fielen four doen lichten claer,
die als den nacht was doncker & verwaten ?
Verhuecht is my therte, flu boven maten,
duer u duechdelycke duecht & foete feden ;

• noch hebdy u leven om my gelaten
lieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden .

PRINCHE .

• princhelycke duecht en can ick niet volfchryven,
die ghy my beweeft, als ick lack gevangen
in Babel fwaerlyc, duer tfondich bedryven
van Adam aengeerft tfwaermoedich in prangen .

• duecht heeft my verloit : ick mocht wel verlangen,
doen my Pharo hadde in Egipten . gebonden ;
daer toonde ghy my u lieffelycke wangen,

• hebt my int lant van belooften gefonden
met Moyfes a knecht, getrou bevonden .
4

J0

U duecht, tallen plecken to mywaerts bekent,
uwen loff moet ick allomme vermonden,
die my van u gefchiet, eeuwelyck fonder ends .
Sou ik u duecht verlaten, foo waer ick gefchent ;
want vol vruechden ben ick duer u fduechs reden,
die my wt der eeuwicheyt is toe gefent
ieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // en vol vreden .
Per Niet fonder Godt
Wilt alle difcoort bergen .
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ick bemercke hoe nu de weirelt gaet,

den rou overboort // flaet //, myn oogen leken ;
want tvolck in archheden foo geftoort ftaet,
faeyende haer difcoort // faet //, achterclap to fpreken .
Elck wilt hem onderwinden ander menfchen gebreken,
hoes court geitreken //, tfy op leecke oft clercken,
niet aenfiende huer felffs quade treken,
den balck gefteken //in huer oogen niet en mercken,
maer de fplinter in eens antlers fien fy wel vlercken
to verwercken //, to benyden tallen tyen .
Men acht ook niet meer opt geeftelyc van de kerken,
dat fy leeren niet en veritercken, feggen fy fonder vermyen .
Since Peeters leeringe ftellen fy opt dfyen,
die feyt : Wildy verblyen, obedieert tallen termyne
goede overfte, ooc quade die luttel bedyen ;
willet niet achten al fiedefe over dmaetken fchryen
ghemeene is tgebreck, elck fie opt fyne .
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Wie is flu foeckende deeuwich leven // foot
met wercken even // goes // van charitaten ?
Weeft my beradich, wilt my geven // moot,
ghy, die fneven // doer // de onnoofele eaten
met quade opinion, die luttel baton,
benydende u prelaten //, u overfte blyvende .
Geven fy u quaet exempel in kercken, in ftraten,
wiltfe daerom niet // haten

/1 ; tvlees is dat bedryvende ;

tvlees is contrarie den gheeft, foo Paulus is fchryvende,
altyts kyvende fonder ophouwen .
Dus fyt ghy altyts in duechden beclyvende,
& niet verftynende noch to verflouwen,
wilt niet vonniffen op tgeen dat fy brouwen ;
tmocht u rouwen // hier namaels in pyne .
Wilt de leeringe der duyven aenfchouwen,
cleyn fynde van geeften alle menfchen ter trouwen
ghemeene is tgebreck, elck fie opt fyne .

Als Chriftus van deertryck machtich // fchiet,
fyn woort even crachtich // lies // tonfen profyte
nochtans en is tvolck foo eendrachtich // niet ;
tis waerachtich : // fiet //, fynde fonder verwyte
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die de taverne fchout, is nu een fplyt myte,
een ipocryte, // die Bachus kinderen wilt vlien .
Twaer beter dat fy huer maecte fulcx claps quyte,
eer huer, tot cleynen jolyte //, erger mocht gefchien .
Sy hoorent leer dicwils preken & geken,
maer tis to befien // wie dat treckt to beene .
Dat een iegelyck fyn hoveken wilde wien,
is leg u lien // : verloit waxen wy wt weene ;
maer, lacen ! ons falicheyt achten wy loo cleene,
Godts gratie reeve // & fyn edele doctryne .
Dus kept felve u gebreken alleene,
& niemant doende blamatie geene
gemeene is tgebreck, elck lie opt fyne .

PRINCHE .

Weeft onderdanich, altyt Godts wille doer,
met eenen tulle // moet //tot index door,
in tegenfpoet patientich, I/in gefchille // vroet,
tis dock een pille // Poet //, voer fvyants moot .
En moeyt a met niemant, tfy cleyn oft groot,
ick fegt u bloot //, loo vindy u felven in vreden .
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Siedy u broeder gevallen finder fonder fchoot,
duer Godts wonder // root //, verwint hem met goeder
foo verlofty fyn fiele wt fvyants treden .

leden,]

Malcanderen beden // behooren wy to decken,
alfoo large als wy fyn bier beneden .
Ter falicheden // laet ors tvlees dock wecken,
foo mogen wy afdwaen ors fondige vlecken,
tot Godts gracie trecken //, die to crygen ten fyne .
Dus en wilt u foo verre to boven niet stecken,
met u eigen vlees & bloet to gecken
gemeene is tgebreck, elck fie opt fyne .

LVI

TVELTEECKEN DER FRANSOYSEN .

Anno dryentachentich is dit gefchiet,
Janus feventhien tAntwerpen finder ite ;
maer Godt heeft ons geholpen wt dat verdriet,
c

oen fy riepen : tue, tue, la vile gaingne !

0 ghy fang gelobte knietafters cortooys,

archliitich volck, Franfoys // ontrou van gronde,
iiangen order palingen gecropen feer loos,
vermomt Huygenooyt //, luegenachtich van monde !
Haddy inde Paryfe moors geen ilonde
u coufens to binder om fdoots tontvlien,
twaer nochtans tyt dat menfe eens opbonde,
& niet en iloddercouite tot over de knien .
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• vals wtgeven, verraderlyc fpien
des lams, om rooven Antwerpen, de itadt !
Paryfche moorders, moeit men u oock hier lien
met groote buycken op een gebroeckillit gas?
Was dit u knietaften nae couf banden prat?
Neent ; maer oft iloddervelteecken waer vergeten,
tfy moorderslofe van bloede niet fads .
Moetmen u ontrou al de weirelt doerweten ?

• fyn

flu coufbanden met fpiefen gemeten ;

leertfe opbinden thoont beter nobleife,

• roept niet meer, of ghy words door gefmeten
Ville gaignee, vive la meffe !

Ter meif'e hebdy ghewee :t, tis claer gebleken,
ons wacht doerfteken,//, die ghy bloots hoofts vont ftaen ;

• deden u eere : fchaemt a moorders treken !
Maer quaemdy ter weken // noch eens monfteren voortaen,
u louder weynich naer Vranckeryc gaen
vic~orie roepen, dwelck veel beclagen mach .
Maer hadden wt' u to Part's fulcx gedaen,
ghy foudt ons gemoort hebben tien dagen na then dacha
wt' vermochten u oock to doen een hers gelach ;
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wt' fyn fulcx aerts niet, maer hebben u verfchoont,
meet als duyfent gevende Root noch Mach,
maer gevanckelyc gefet, genade betoont,
getrateert nae dat elck was geperfoont .
Danckt Godt der goetheyt & ons hers getrouwe,
ghy die ontroulyc by ons hebt gewoont ;
tfcheen dat elck hers ons deylen wouwe,
foo gingdy voer open, maer cnoopt u flu touwe .
Ghy creecht knopgaten, root' riemen, binds c p u teffe ;
maer roept niet meet tAntwerpen foo bouwe
Yule gaignee, vive la meife

Ville gaignee, riept ghy me ; tfal ons gedincken,
met tfweert al blincken //, om tvolck aen to vueren .
Die ons fouwen moorden, de vrouwen verdrincken,
Each men u tvolck wincken //, boos van natueren .
Siet, riept ghy, tcanalye fpringt over de mueren
Ville gaignee ! Want, met loofe linen,
halt ghyer vier duyfent uit itadt to diet hueren
in bufcade, daer geen borgers aff en wiiten ;
tgewer was in u hoff, met tonnen & kitten,
voer bagagie brocht, om ons to vernielen .

Sg De cans liep verdraeyt, daer ghy luttel op giften ;
want de moorders fpouden meeit felfs haer fielen .
En ghy, bedenckende dmifdaet, lies fien a hielen,
vreefende tgefchut, to fterck was u Godts hant .
Ghy meynden ryck maken u franfche fielen ;
fy roofden to vroech, to laet ftichten fy brant .
Dacht ghy een nieu Vranckeryc to maken van dlant,
& u moeder daer in to ftellen als vochdeffe ?
Riep daerom u volck, & ghy als thirandt
Ville gaignee, vive la meffe !

Ses daech to voren, heeft u volck, tis blyckelyc,
gefocht praayckelyc // baggen, coppen, fchalen,
by alle juweliers gefteenten ryckelyc,
die fy gelykelyc // fmaendaechs fouden halen
fonder Godts penninck, met moorden betalen .
Sulcx was u meyninge, dexploot vanden fpele,
tfchreyen der vrouwen, tfmeeken onfer quale,
en foude gebaet hebben int affteken der kele ?
Maer neen ; i s beter dat wy u ele
opt straet ontblooten, al acht ghy ons onfterck ;
dry hondert floechter vyftien hondert niet to vele ;
fy mochtender meer gedoot hebben int perck .
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Maer twas genoech our graven ins bolwerck .
Alit u beliefs, moecht ghyfe befoecken comment
maer niet op fulcker wyfe, oft ghy words den ferck .
Court devotich our een mifken, met fwitfers trommen,
heydenfe wyfe, bidden den ftommen,
voer de fiele na tdecretaels confefl'e,
fonder meer to roepen met grooter foramen
Ville gaignee, vive la meffe !

Seer naer een jaer hebdy hier liggen vermotten,
bet balleken doen botten

//,

geen vyanden vercleent .

Als u quamen clagen goey patryotten,
die lief ghy gaen trotten //, met trooft ongemeent
hebt patiencie ; mon grandt troupe vient .
Twas waer ; ghy en spraeckt nooyt waerder woort
haer toecomft words noch van weduwen beweent,
want fy tAntwerpen meynden to doen een leelycke moors .
Was dit uwen eedt, doen ghy ons quaemt aen boors,
& wy u ontfingen als een hertoch geeert ?
Ten is niet to verantwoorden ; maer hoort
wildy dat uwen goeden naem weder keert ?
Jufticeert fulc raedftlie, u qualyc geleert,
& dat ghy als een jonck vorft fvdt bedrogen,
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bekent foo u foute op dat u loff vermeert
ghy wins weder de herten u afgetogen .
Maer hebdyt wt ws moeders born gefogen ?
Soo is to vergeefs deer voergaende leffe ;
want ghy sour al weder to roepen poogen
Ville gaignee, vive la meffe !

Wy hebben u als een princhelyc vorit aenveert,
ingehaelt feer weerdt //, met veel jolyten ;
maer wy haelden in het Troyaens peers,
want met vier en fweert //, woudt ghy ons doerryten .
Hebdy aen Joab geleert dus cuffende byten ?
Oft heeft u Roboams jongen raet gepraemt ?
Oft focht ghy als Achab fingulier profyten ?
Spreckt wt u herte, oft ghy blyft befchaemt .
Deen huer waerdy hertoch, dander moorder genaemt ;
tis claerlyc : fydy verleyt, oft hebdys fchult ?
Soo macht u fpyten dat ghy ooyt tAntwerpen quaemt ;
want den put, die ghy ons groeft, heeft u volck gevult ;
den geveynfden hinckaert bleeff oock in tumult ;
daer en was ins dootllaen oft graven geen favuer .
Vive la meffe creech vaft flagen op den bult .

6I

Dus werdt de lofe : o Monfieur, Monfieur,
mifericorde ! ghy waert int getruer ;
oock u volck, met menich gecufte duceffe,
die biddende mocht roepen, achter de duer
Ville gaignee, vive la meife !

Een comedie fpeelden die van Parys,
dat wy hier onwys // & fonder pert waren .
Wy hebbent u volck getoont ; fegt grand mercys ;
leeft nae beter advys //, wildy wel waren ;
oft wy fullen thertoochs cleet niet fparen
een antler om to hangen, Batmen u omhinck .
Maer wildy ons een goed heer fyn al u jaren?
Voldoet den eedt die ghy fwoert doenmen u ontfinck ;
laet waren tcarftpel, het fteken nae den rinck,
fteeckt nae vyanden, thooft haer monftreert .
Dit brengt den tyt me : het fpelen is kinderdinck ;
volcht de Romeynen, ons alfoo governeert,
doer wyfen raet & crygilie wel gemonteert,
foeckende den vyand & geen fpeelbanen ;
het fal worden vergeten, hebdy u verabufeert .
Staet weder op, uwen val fal niemant vermanen ;

gelooft des lants paten, niet u cortefanen
fy kennen onfen aerdt niet, maer wy haer finelfe,
duer troepen in Antwerpen, met vliegende vanen
Yule gaignee, vive la melie !
Per Theeft al fynen tyt .
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LVII

Die hier onwetende altyt fyn befte // doet
oft fonder kenniife, goetdunckende, voort vaert,
is to pryfene, in fweirels gewefte // foes,
boven dien die wetende fwoorts vefte // goes,
misbruyckt, veracht, den heyligen geed befwaert .
Nochtans om falich to fyne, foo de fchrift verclaert,
is dit niet genoech ; want die hier nae wil leven,
moet wetende fyn befte doen, midis tgelooff gepaert,
in Chrifto, welck ons de falicheyt can geven ;
want was niet wt den rechte geloove even
en gefchiet, is voer Godt onrecht, quaet oft fonde,
& onwetentheyt, en can niet aencleven
tgeloove, de timmeringe van gronde .
Dus en words niemant falich, tot geenen ftonde,
noch en is de gefchoncken genade weert,
dan die, foot ooyt de fchrifture orconde,
die wetende fyn bell doet geloovich volheert .
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Sout antlers wefen, foo ick can mercken // hier ?
Sou ons fgeloofs wetentheyt weynich baten ?
Soo mochten oock veel heydenfche clercken // fchier,
Machometiften, Joden, fom van wercken // fier,
foot fchynt, die oock Chriftum nosh fyns woorts mandaten
niet en kennen, maer met verachtinge haten,
falich worden ; dwelck niet mach wefen .
Wie niet en gelooft, feyt Chriftus, elck macht vaten,
is verdoemt : was client dan fulcke daet geprefen ?
Die bier fyn belt doer, duert tgelooff wtgelefen,
words alleen een herboren Godts kint genaemt ;
die is reyn & van alle qualen genefen ;
daer donwetende onreyn cranck blyft befaemt
de genade Chrifty, foot recht is en betaemt,
words hem alleen toegefchreven expeert .
Dus en words niemant falich, dan diet foo raemt
die wetende fyn belt doer, geloovich volheert .

Waerom heeft Godt fyn woort & leere // jent,
facramenten & alfulcx voer oogen geleyt ?
Dan om datmen van donwetentheyt keere // blent
totter waerheyt, die altyt Godts eere // ment .
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Daer duer fou gaen, als nieu creatuere bereyt,
fou donwetende, beftdoender der falicheyt,
in tfyne, als dander, hier nae beerven .
Wat ? Waer dan Chriftus geloove, der liefden feyt,
dan een idel niet, Batmen wel can derven ?
0 neen, broeders, neen ; Chriftus leven & fterven
is die contrarie, foomen merckt & fiet .
Die wetende fyn belt doer, bruyckt foete conferven,
daer dander niet dan bitter pyne en befpiet .
Sonder tgeloove en coachmen Godt behagen niet .
Hoe fterck hem dypocryt hier tegen weert,
Bus words alleen falich, naer fwaerheyts bediet,
die wetende fyn beft doer geloovich volheert .

PRINCHE .

Hier om, Prinche, waeckt & fyt ins weten // cloeck,
namelyc ins gene Bat u Godt heeft bevolen ;
doer u befte, niet inden fecreten // hoeck,
als fulcken fecktenftichter oft verbeten // roeck,
maer als een chriften openbaer onverholen .
S

GG
Siet ghy donwetende falen oft dolen,
duet u wetentheyt wilt hem faen onderrichten ;
want fuick meynt by gaet byde waerheyt ter fcholen,

daermen niet en hoort dan leugenen dichten .
In Gods oordeel, wilt u tonge fwichten
die ongrondelyc fyn, & wy niet en verftaen
dan fententien nae des fchrifts verlichten .
Muecht ghy, om beters wille, wel wtfpreken faen,
foo wy, in defen, hier oock hebben gedaen
dwelck ghy, Prinche, wyfelyc hebt begeert .
Dus niemant en words falich, dan nae fchrifts vermaen,
die wetende fyn belt does geloovich volheert .

Op de vrage van Bruffel oft die menfch mach falich
worden, onwetende fyn belt doende .
Per Wcier fchuylt de waerheyt ? Caifyere vanden Boffche .

LVIII

D warachtich woort, dwelck was inden be ginne
,
b

by Godt vlees geworden, voer my feer gefladich,
ter bequamer tyt, hier trooft ick my inne,
van een maecht geboren, nu elcken beradich .
Dit warachtich woort en fal my niet versmadich
fyn, o Vader, al is myn fiel in getruere ;
tis my gefchoncken vol liefden genadich,
voer u, myn fchult betaelt met fyn bloet puere .
Neemt defen troofl met vader, van u figure,

daar ick op flake, foo ghy my duert woort bevaelt .
Ende tis de waerheyt die oprechte duere,
Chriflus, uwen gefalfden, van boven gedaelt,
die my, duert woort der waerheyt, heeft weder gehaelt,
dryendertich jaer voer my gearbeyt // feere .
Nut dan : die fpys is duer uwen geefl bef Iraelt,
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .
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In Chriilo woont de voile goetheyt int wefen,
my gefchoncken, Vader, loff heb fynen name,
finder eeuwicheyt, nooyt to voile geprefen,
die my na fyn beloofte maeckte bequame
fyns rycx, duert dragen van myn eygen blame .
Dit woort is geworden mynder h elen bate,
duer tflagen van myn fonden aent cruyfen rame,
heeft my gebrocht inde warachtige itrate .
Sterkt my, o Vader, dat ick den wech niet en late ;
nemet bloet des gerechtigen foes van treke ;
van my niet fiet dock in vat benauden date
ben ick, fpyft den mont wt de vloeyende beke
der genaden, dat ick des vyants net breke .
Ghy, die wt u woort alien donclaerheyt // ; teere
ben ick & roep, om dat ick int vlees noch fleke
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere .

Neemt dit fondament niet wt myns hertfen gronde,
Chriftus uwen lone, gecruyft in geender tyt,
op dat ick mach belyen, met mynen monde,
dat in hem de waerheyt is, die my heeft bevrydt,
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Van u court by coftelyc gebenendyt,
fyn weerde ftreckt verre boven den goude,
& heeft my met uwen woorde alfoo verblydt,
dat myn fief een is met Chriftus diefe troude .
Sourly my flees hoop nemen ? Neen ghy ; geen froude,
Vader, men ooyt eenichfins aen u en vans ;
want u rechtverdicheyt hem alfoo benoude,
flat by moeft fterven, & heeft alfoo triomphant
uwen thoren in genade verandert ; want
myn hope was wech, dies trooft my naer leyt // ; eere
moet u alleen fyn, Vader, ick roep our byftandt
neemt wt mynen moat niet dwoort der waerheyt//, Heere .

PRINCHE .

Princhelycke Vader, een God der erven,
daer ick duer uwen fone gegoeyt ben binnen,
neemt wt mynen mont niet, als ick hier fal fterven,
flit woort Chriftus, regent van myn vyff finnen,
die duer fyn door duergedrongen is wt minnen,
by u, mynen Vader, daer by to voren fads
int leven ; op flat ick als flan fou gewinnen
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een gerechtige voorfprake, neemt my dock niet dat
ghy my gegeven hebt : den genadigen fchat
Chriftus, mynen broeder ; foo is recht myn fake .
Met inwendige oogen van traentkens nat,
fchreyt myn fiele & hour met hem de wake .
Dits myn hope ; & als ick deynde genake,
voer my, o Vader, en valt geen fwaerfeyt // meere ;
& om dat den vyant haet fulck myn voerfprake
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

Gheftelt op de Goublom int jaer
1564 den 4 april per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen .
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LIX

FT eere,

hoort myn woort, merckt op myn reden,

hebt acht op myn fchreyen & myn gebeden ;
myn Godt, myn coninck, feer geweldich & groot,
leyt my in u gerechtige feden ;
verlicht my, dat ick niet ontllape inden door .
Wy hebben feer ghetreft ancxt ende noot,
nochtans heb ick luif aen uwe wet ;
want u woort en is niet dan de waerheyt bloot ;
tduert eeuwelyc, thout de luegen verplet,
tvermaeckt de herten in droeffenis gefet,
tgeeft wyf heyt in onveritandige gronden,
tverlicht de oogen, worter wel op gelet ;
tis cotlelycker dan gout, twaerfchout de fonden,
tis foeter dan honich mynen monde ;
daer om bid ick u, nae fchrifts eenpaerheyt // feere
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

72

Ontneemt ghy de lanterne mynder voeten
dlicht opden wege, foo fal my ontmoeten
duynernis, die my in alles is fchadelyc .
Maer gondt ghy my, tot mynder fielen verfoeten,
dit woort der waerheyt, ghy toont u genadelyc ;
daft fal mynen mont over al genadelyc
uwen loff verbreyden, u dancken & pryfen .
Myn vyanden,,, die tegen my mordadelyc
met luegenen & lift dagelycx opryfen,
fal ick nae uwen woorde met goetheyt fpyfen,
& metter waerheyt heel verwinnen .
Dan u, o Godt, bid ick, wilt my onderwyfen
& duet uwen geeft onderhouden van binnen ;
oock al loopen fomtyts verkeert myn finnen,
oft dat ick my tot flevens onclaerheyt // keere
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

Hadt ghy my niet duet u woort bygenaen,
foo waer ick in myn ellende heel vergaen ;
mynen trooft & hulpe waer geweeft feet cleyne .
Dan altyt was my u goddelyc vermaen
een gewiffe toevlucht, eenen fchilt feet reyne ;

73
naemt ghyt nu van my, fchande waer my gemeyne .
Dan ick heb, biddende, een antler betrouwen
mynen mont blyve een levende fonteyne,
daermen waerheyt wt vloeyende mach aenfchouwen .
Leydt my daer in, leers my u woort onthouwen ;
want ghy fyt Godt, dien ick tot hulpe verwachte ;
laet liefde in my geenfins vercouwen,
tlerckt myn geloove, ghy ftercke Godt van machte ;
fonderlinge gondt my daer ick om doe clachte,
op dat myn hers u eens fonder fwaerheyt // eere
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

PRINCHE .

0 Prinche, wilt my van u woort iiiet berooven ;
want het is voer alle, die daer aen gelooven,
een cracht Godts, die dmerch duerdringt, ja, geett & leven ;
tgeeft warachtich geluyt niet om verdooven,
theeft als de waerheyt altoos boven gedreven .
Ick verhuech my foo feere over fyn aencleven,
gelyk een die den buet crycht daer by nae vertoeft ;
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tis myn erve, een fchat van my hooch verheven,
duer louter flyer fevenmael beproeft .
7ck hope daer op, als myn vlees is bedroeft,
dwelck ghy metten inblafenden geeft condt ftercken ;
neemt ghy dbroot wt mynen mont dwelck myn fiele
behoeft,]
foo blyff ick onvolcomen in alle myn wercken ;
daerom, o woort, wilt op u knechts woorden mercken,
op dat ick met Davidt fwoorts vruechtbaerheyt // leere
neemt wt mynen moat niet dwoort der waerheyt //, Heere .
Per

f

Wee i dat ghy fyt, Fruytiers

den opperf}en prys tot Antwerpen
fes onfen flyers .
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opperfte waerheyt, diet al regeeren // moet,

aenhoort myn bedinge, bier int dal van weene ;
maeckt my w eerdich u woort & int gronderen // vroet,
dwelck ghy my verleent hebt duer Chriftum alleene .
Al is myn vleefch luegenachtich & onreene,
mynen gheeft, Heere, die is tot u genegen
laet den vooys myns monts dan, voer elcken gemeene,
getuygen u woort, opdat ick vande wegen
der duyfterniffe, duer de fonde vercregen,
mynen broeder afleyde als by is cranck .
Want bleeff dan den trooft fynder fielen verfwegen,
fynen gheeft mocht benaut blyven duer fdoots bedwanc
jont my dan wt gracien dat ick vroom & vranck
hem troofte, als hem belaft fvlees fwaerheyt // feere ;
op dat by mach fmaken den genaden dranck,
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .
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Neemt wt mynen mont niet, maer laet my houwen // vaft
den gheeft ws woorts, op dat den dangeruefen tyt
my niet en verleyde, gheeft duer dbetrouwen // raft
myn fiele in u genade gebenendyt .
Want ick weet dat ghy alleene myn verloffer fyt ;
maeckt my dan levendich nae uwen woorde,
& gheeft my verftant, als my bier naeckt den ftrydt ;
neycht myn herte tot u met foeten accorde,
boofheyt doer van my ; want als ick tquaet oorborde,
foudick u, Heere, mynen fchepper verlaten .
Koept my dan ; my waer leer dat ick u verftoorde
wt den godloofen raet, die de waerheyt haten ;
midis dat u woort foeter is dan honich graten,
ick my tot u fonder ancxt oft febaerheyt // keere
u biddende, ootmoedich wt charytaten
neemt wt mynen mont niet dwoort derwaerheyt//, Heere .

Dwoort der waerheyt, gedaelt wt fvaders // fchoot,
dwelck my is gegeven tot een dierbaer pons,
op dat ick niet en ben van fyn v erfmaders // groot,
fal ickt wtdeylen ; want fulck inhout myn v erbont ;
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& duer tgeloove & tbelyden metten mont,
is den bekeerden fondaer tot Chriitum gewent .
Laet my dan, o Heere, al words ick gewont,
dwoort der waerheyt blyven tot een teftament ;
foo mach ick alleene, in defen tyt prefent,
aenroepen uwen goddelycken name .
Want, fonder u 'woort, waer my noch onbekent
de wetentheyt van u, o fchepper bequame ;
maer wt genaden heb ickfe tot mynder vrame,
foo ick in devangelyfche caerheyt // leere .
Dus op dat falich blyve fiel & lichame
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere .

PRINCHE .

Heere, laet u genade comen vuer // my,
tot mynder falicheyt, foo ick heb gebeden ;
op dat ick u goetheyt een belover // fy ;
foo fal ick antwoorden, op den dach van heden,
myn leeraers & itraffen haer boofe feden ;
midis dat ick my verlaet op u woort verheven,
om dat my veriterckt ; want theeft de door vertreden .
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Soo u, fal ick niet ilerven, maer eeuwich leven
& vertellen, nae dat my is gegeven,
de wercken van uwer mogentheyt crachtich,
die in al bevefticht fyn & gefchreven,
doer dwoort der waerheyt, o Vader almachtich .
Laet mynen mont dan niet wefen leugenachtich ;
maer u alleen fpreke met lof baerheyt // eere,
op dat ghy myn fiele muecht fyn gedachtich
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .
Per Goetwillich van herten, Vioeliere
den derden prys, dry onfen flyers .
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Ifrahels Godt, myn wthelper crachtich,

keert u dock tot my, o myn trooft & raet ;
onderfoeckt my, Heere, hoort myn bidden clachtich,
want ghy fyt op wien dat myn hope flaet,
Siet hoe ick van elck eene hier worde gehaet ;
veel vyanden benouwen aen alle fyen,
my feggende : laet ons hem vervolgen met fmaet,
by hoops in Godt, laet hem die bevryen .

o

Heere, vernielt dock myn wederpartyen,

die rondom my loopen met tanden bloedich,
van alle cant dat fy my beflryen,
& brengen my tondere geheel onvroedich ;
als rafende wolven loopen fy verwoedich .
Maer op u ick hoope, met eenpaerheyt // meere,
biddende tot u, duet benautheyt gloedich
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere .

8o

• woort, Heere, leydt my op de rechte bane,
• duet tfelve verwin ick alle tempeeft ;
met u woort, Heere, ick u wet vermane ;
u woort is de fpyfe der fielen meeft .

• Heere, nae u woort haeck ick inden geeft ;
het is mynen pads, een claer lanterne,
een licht inde duyfternifi'e onbevreeft,
waer duet ick tquaet van my pyn to werne .

• woort, Heere, en f}aet my niet tontberne ;
want het is alleene mynder fielen confoort .

• woort der waerheyt bemin ick gerne ;
want het felve duyvel & helle verftoort .
Ick waer als een doode, Heere, fonder u woort ;
maeckt dat van my alle fwaerheyt // keere,
biddende waer ick ben ; ooft, weft, fuyt oft noort
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

Als huenich, Heere, is my u woort foete,
feet goes van fmake ift in mynen mont ;
int felve vindick myns lydens boete ;
doer u woort, Heere, foo wordick gefont .
Nemet my dan niet, maer tfelve my jont ;
foo mach ick myn vervolgers tonder bringen,

die om myn bederven foecken menigen vont ;
fy bereyden ftricken om my to bedwingen .
0 Heere, en laet fulck dock niet gehingen,
dat myn vyanden behouden de overhandt ;
fief hoefe my als itotnme honden befpringen .
Midis dat u woort in haer niet en is geplant,
later my niet gebreken, o myn Godt vaelyant ;
want myn fiele haeckt nae dopenbaerheyt l/ feere ;
midis dat ick bin in mynder vyanden lant
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .

PRINCHE .

U woort der waerheyt, Heere, ick vierich beminne,
later my niet gebreken, o Heere Godt ;
planter wel vast in mynen finne,
jondt my dock tfelve voer myn deel & lodt .
Want ick weet, Heere, ghy fyt myn fterckte & llodt,
eenen mesa en muer nlet om to mineren .
Al ben ick hier geworden der weirelt fpot,
u woort, Heere, dat can my doen floreren ;
6

dies ickt boven al oock moet exalteren,
want u woort iit oprechte hemelfche broot .
Sonder u woordt foude ick faelgeeren
ontrecket my dock niet in defen noot,
o Heere, wiens ontfermen is feer groot ;
maeckt dat ick u woorts claerheyt // leere,
roepende tot u, o myn Godt minioot
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere .
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Wat is een fladt met poorten & mueren,
de macht van volcke daer in belooken ?
Sonder volck en mochtfe niet lange dueren,
Muer vervallen & worden gebroken .
Ten propofle van defers gefproken,
wit is de weirelt & tvolck dat daer binnen

I/is?

Al mach tvolk inde weirelt wonder coken,
dat hatich, neydich, vol onminnen

I/is,

peyfl dat de weirelt, van int beginners, // is
vol gebrecks, & fal tot hirers fyn .
Dus, ghy menfchen, in wien tgoet beginners //is,
ftroeyt roofkens van minnen & geen fenyn,
& laet de weirelt de weirelt fyn .

Wat wiltmen etch vande weirelt f eggen ?
De weirelt is goes, maer veel volcx is quiet .

84
Willet cruyden, heffen, leggen & herleggen,
oft de weirelt niet fchoon en liftich & ftaet,
vol boomen, vruchten, cruyden, waer ghy gaet .
De fee vloeyt & ebt, de Tonne claer

I/is,

de mane ons geen fwycke en flaet,
de fterren lichten, oft hier oft daer //is,
den fchyn flier elcken openbaer

I/is ;

menich is ongelyck fynen fchyn,
en oordeelt niet oft luegen oft waer //is .
Merckt u felffs gebreck in elcken termyn,
& laet de weirelt de weirelt fyn .

0 menfche, die fubtyl fyt & fchalck,
ghy fiet wel in eens antlers gefichte,
een cleyn fplinter, maer eenen grooten balck
in ws felffs oogen, niet al to lichte .
Al fiedy tvolck, midis fweirelts geftichte,
vol fonden, oft neder oft hooge //is,
geeftelyck, weerlyck van wat gewichte
hoewel flat reyn in den tooge

I/is,

al ift flat mifmaekt in u ooge //is ;
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doer altyt water in uwen wyn,
fyt niet to heet, oft nat oft drooge // is,
duerwiet altyt wel thof ken dyn,
& laet de weirelt de weirelt fyn .

PRINCHE .

De weirelt itaet foo fy plochte,
den hemel boven deerde, hier ondere ;
twas een meeiter die de wereld wrochte,
daer geen menfche en mach fondere .
Al gebuert inde weirelt groot wondere,
duer de menfche die broos & vranck

I/is,

en vertlaet u niet vanden dondere,
maer peyit dat meeit den ouden ganck

I/is .

Tis natuerlyck, oft cort oft lanck // is ;
den fiecken behoeft den medefyn ;
elck fchout gerne de plaetfe daer itanck
Vliet ghy oock alle fondich gepyn,
& laet de weirelt de weirelt fyn .

I/is .
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LXIII --

O Godt, die alle herten kept,
in wat nooden ben is

flu

ten tyt !

Noyt hers en leer fwaerder torment,
dan myn erm herte nu en lyt .
Gave fy my trootl, ick waer verblyt ;
dien ick minne & feer vreefe to verliefen,
van grooten drucke myn herte fplyt
want voer u en fal ick geen ander kiefen .

Gherechtige lieffde, in u geilicht,
wt grooten lieffden, moet ick dit fchryven ;
om uwen wille heb ick dit gedicht,
op dat ghy daer duer mocht vruecht bedryven .
Och ! lieff, mocht nu u jonfte beclyven ;
van minnen fal ick myn finnen verliefen ;
al foudick my felven daerom ontlyven,
voer u en fal is geen ander kiefen .

?.*4

88
Ander en kiefe is nimmermeer,
al foudicker om iferven duyfent doode ;
van lieffde doer my myn herte feet .
Trooff my dock om de lieffde van Gode ;
lyff & fiele ffaet tot uwen gebode .
Van minnen fal ick myn finrien verliefen ;
trooff my nu, lieff, is ben in noode,
want voer u en fal is geen ander kiefen .

Och, lieff, mach ick tegen u niet fpreken,
foo is myn hopen al gedaen ;
van lieffde fal myn herte breken,
van rouwe en weet ick wat aengaen .
Trooft ghy my nu niet met woorden faen,
van minnen fal ick myn finnen verliefen ;
al foudicker de door voer ontfaen
voer u en fal ick geen ander kiefen .

Wat heb ick menigen heeten traen geweent,
daer my natuerlyck lieffde toe dwanck !
Nochtans was u herte foo verfteent,
dat ghy u verblyde als ick was kranck .

89
0 Godt almachtich, is neemt in danck,
van minnen fal is myn finnen verliefen ;
laeft my nu, lieff, met trooftigen dranck,
is en fal voer u geen ander kiefen .

Och ! is dit de trouwe, is dit de duecht,
is dit myn goede vrinfchap reeve,
is dit den trooft van mynder jonger juecht,
die was tuffchen ons beyden alleene ?
Ick macht wel beclagen met fwaren weene
van minnen fal ick myn finnen verliefen ;
troofl my nu, lieff, en later u gaen to beene,
want voer u en fal ick geen ander kiefen .

PRINCHE .

Daerom, Princherifen, alle ghy amoruefe finnen,
als ghy wilt minnen, mint al by maten,
& laet u lieffde dus niet volkirnmen ;
is hebber by geleden groote achterbate .

Ic loope gelyc eenen hont achter ilrate ;
van minnen fal is myn finnen verliefen ;
gheeft flu trooft my, die u niet en verlate,
want voer u en fal is geen antler kiefen .

Mifiroojtich doet verjuchten .
Ejpoer me fuflient .
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LXIV

0 du, flymige fpyfe der wormen eerdich

tfy wt dyn wanckelbaer condicie hooverdich,
daer broofcheyt dyn catyvighe natuere omringt,
niet vreefende Godts oordeel fnydende fweerdich,
maer met dyn verwaende wyf heyt onweerdich
dyn even kerflenen to jugeren dinckt ;
niet achtende dat Godt dyn mifdaet gehinct,
die als gras der eerden fyn menichfuldich ;
fiende in ws broeders ooge een floff geminct,
maer den balcke die heel tgefichte dwinct,
die mineert ghy als onbefchuldich,
0 verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich,
bedwingt dock a tonge alle duecht mineerlyc ;
al fyt ghy op iemants gebrek onverduldich,
fwycht, menfchen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc .

0 ghy, die fonder redene oft mate
elck antlers gebreck, tfy van wat mate,
by uwer verwaender wyf heyt jugeert ;
den eenen verdoemt ghy ten helfchen verwate,
den anderen verheft ghy vroech & late,
recht oft ghy Godt waert, diet al beftiert ;
fcheynende feer heylich & wel gemaniert,
maer als Schriben & Pharifeen fyt ipocryten ;
foo Efaias feet & Chriftus ongefaelgeert
dit volck my met den monde eert & viert,
maer therte en wilt hem to mywaerts niet quyten .
thus, blinde, verdoolde, vol fondiger vyten,
die in dwafe fentencien fyt confenteerlyc,
eer ghy iemants fonden oft gebrek wilt verwyfen,
fwycht, menfchen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc .

U domme (entencie, van Gode mifprefen,
op geeftelycke perfoonen men fiet gerefen,
die van uwer fielen fyn voocht en regent,
feggende : ift foo fy preken & lefen,
de helle fat veel to cleene wefen,
want giericheyt & luxurye den hoop verblent ;
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niet denckende dat Godt alle herten kept,
oft dat fy menfchen fyn, foo wel als ghy,

• felve foo fyt totter quaetheyt gewent,
dat den roock dynder fonden tfirmament

• den hemel duerclimt Godts aenfchouwen by .
Dus en vonnift niemant dan u felven vry ;
foo en words u Godts vonniife niet perfequerlyc .
Al dunckt u dat iemant de archfte fy,
fwycht, menfchen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc .

PRINCHE .

Siet ghy deene in voerfpoet profpereren,
terftont foo gaet ghy tvonnis paiferen

• feyt : Gods is rechtverdich, by jont hem duecht .
Siet ghy dander by armoede declineren,
die gaet ghy oordeelen en wilt arguweren

dat hem Godt plaecht om fyn fonden ontvuecht,
niet denckende hoe luttel dat ghy vermuecht,
& dat Godts wyf heyt fmenfchen verftant ontreckt .
want die bier verfteken fyn van fweirels vruecht,
worden fom in den hemel meeft verhuecht .
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Daer aff ons theylich evangelic claerlyc fpreckt,
hoe dapoitelen waren met verwonderen bedecks,
vanden blinden geboren wien Godt was conforteerlyc .
Dus, al dunckt u een antler met fonden bevleckt,
wyckt, menfchen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc .
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Duet Adams mifval in tgebots overtreden,
was gecorumpeert tgeheel menfelyc geilachte,
vol catyvicheyt duet der fonden feden,
elck met onleden //, niet dan boot heyt & wrachte,
totter tyt toe van Noe, dat elck man achte
een eyfelyc gedachte // to mifbruycken de vrouwen,
waer wt quamen ruefen van grooter machte,
die met crachte // tvolck wilden fubieckt houwen,
om dat fy inde boofheyt hun volgen fouwen .
Men wilt van geen trouwen // oft houwelycken itaet,
waer duet fy alle quamen in fdoots benouwen .
Dit hadde gebrouwen // die groote ruesen quaet ;
al werden fy van Noe vermaent vroech & laet,
fy bleven obitinaet // etch int bekeeren
& terchden hem net fpot, lachter & fmaet ;
om dat nosh foo gaet // foo feg ick met verfeeren
duet fmenfchen fonden crycht elck lant veel heeren .

t

Noe heeft Canaams geflachte vermalendyt
doer dbefpotten van Caym, doen by naeckt lack int velt ;
van welcken volcke gefproten is, doen ter tyt,
den fellen Nemroth, die fubyt // hem heeft geftelt
vuer hun als deerfle coninck, & met gewelt
heeft by elcken gequelt // als erme Haven .
Veel onruflen ftelden hy, foo de Schrift vermelt ;
fulck was de vreefle helt // die tvolk meefl de draven .
De Romeynen eertyts flachten den graven ;
met fweerden & Haven // wonnen fy veel landen ;
van veel nacien, oock Beyerfche & Swaven,
hun goes & haven // maeckten fy ter fchanden .
Elcke fladt quam eenen governuer in handen ;
als den vaelyanden // moeftmenfe noch eeren,
fy dreven elcken in benautheyts banden .
Dus fegt : wyfe verftanden //, naer fregels leeren
duer fmenschen fonden crycht elck lam veel heeren .

In voorleden tyt, de kinderen van Ifrahel
tegen Godts ordinancie murmureerden ;
fy eyften eenen coninck, met finnen rebel ;
dwelck Godt & Samuel hun accordeerden,
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& cregen coningen, die vuer hun regeerden,
die niet en faelgeerden //, foot was voorfeyt
van Godt, die tvolck na fynen wipe hanteerden .
Oock domineerde // Iesabel, tot quade bereyt,
over Israhel ; in Juda, heeft elck beschreyt
die tirannicheyt // van Athalia woedich,
die Davidts heel geilachte, fonder onderfcheyt,
hadde overleyt // to vernielen bloedich .
Daer tirannen regeeren is dlandt onfpoedich ;
met branden gloedich //, als quaey helfche beeren,
rafen fy altyt, foo elck mach fyn bevroedich .
Dus fegick ootmoedich //, duer fregels vermeeren
duer fmenfchen fonden crycht elck lant veel heeren .

PRINCHE .

De mens fondicht altyt ; dies blyft Godt verbolgen,
foot hem over al nu dagelycx openbaert,
Aen de graufaem plagen, dies wt volgen,
twordt gulfelyc gefwolgen // wat elck een ontfpaert .
Veel heeren fyn tot pants verderven vergaert,
dwelck out & jonck gejaert // wel mogen beclagen .
7
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Dlant Overt eertyts geregeert van vrouwen vermaert,
met fchattingen befwaert //, niet om verdragen .
Duck Dalve de met wreetheyt elcken versagen ;
nae hem, een weinich dagen //, quam de comandaduer,
die Hollant & Seelant, nae der papen behagen,
met liftige lagen // bracht in groot labuer .
Nae hem quam don Jan, die duet tirannich riguer
& verraders ranckuer //, roofs goes, gels & cleeren .
Hy fchent alien dlant, tis al

adieu homer ;

ick feg dues derruer // : fpyt alien de Spaenfche weeren,
duet fmenfchen fonden crycht elck lant veel heeren .

LXVI --

Elet nieuwe jaer my op vrinden doer // dincken,
want vrinden malcanderen giften goes // fchincken .
Dus wenfch ick u, myn vrint, een eerlyc levee,
wt jonften gefchreven ;
de lieffde int herte van buyten moet blincken,
al en volchter gheen gifte, vrints woorden foes clincken .
Neemt in dancke myn jonfre als vrint verheven,
duech t falder aencleven ;
want een eerlyc levee //, tis claer befeven,
behoet voer fneven // & doer duechden groeyen .
Duer een eerlyc levee // Overt fonde verdreven,
& onftucken ghewreven // der plagen roeyen .
Wilde hem een jeghelyck eerlyc to levee moeyen,
Godts gratie fou vloeyen // op ons ter foot ;
geluck & welvaert, wilt dit bevroeyen,
fouden ons befproeyen //, maer boven al ift groot
nae een eerlyc levee volcht een falige door .
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Een eerlyc leven falichlyc frerven // doer ;
die in fonden leeft alle eere derven // moet ;
want fchande is fonde & fonde fchande fwaer,
dais elcken openbaer .
Een eerlyc leven is boven conferven // foes ;
het doer Godts rycke hier naer verwerven // goes .
Sonder duecht en is der weirelt eere, voerwaer,
niet to achten een haer .
Sulck is her wel in Rate verheven, maer
Godts oogen fien claer // fyn fchandelyc leven quaet ;
edelheyt der geboorten en helps niet hier naer,
maer alleene helps daer die duechdelycke daet .
Een eerlyc leven is een vruechbaer faet ;
maer, my wel verftaet //, alfer duecht wt fproot .
Soeckt eerlyck to leven, tis feer goeden raet ;
die niet en verfnnaet // ; want, hier leer den cloot
Nae een eerlyc leven volcht een falige door .

De wolff wel fomtyts een llams hahyt // draecht,
maer Godt hier nae elcken ypocryt // plaecht ;
want fchyn fonder fyn en fal niet falich maken,
dit fyn waer faken .

101 ---

Maer die eerlyc leeft, der fielen profyt f/ jaecht

• fyn confcientie fonder refpyt // vaecht ;
doritige herten, die na gratie fpaken,
fal Godt genaken .
Dus, die nae een eerlyc leven wil haken,

in duechden moetty waken // ; want eere is duecht,

• duecht is eere, wilt dit wel fmaken,
• dat nootken craken // op dat ghy muecht
een eerlyc leven vercrycht deeuwige vruecht .
Dus, elck jonge juecht //, vliet des duyvels poot,
fchout fondige fchande, ghy wort nae verhuecht,
tot eeren u vuecht // ; want ick fegge noch bloot
na een eerlyc leven volcht een falige door .

Maer die eerlyck wil leven houtmen voer lot // nu ;
meeit elck leer in fonden alit verken int cot // nu .
Men eertfe die vercrygen geeit, fchat & gels,
doer fortfe & gewelt ;
maer diefe fullen fien, verftaet myn ilot // nu,
den genen diefe hebben begeckt, befpot //

flu,

int oordeel als ichapen ter rechter hant geitelt,
kinderen Godts getelt,

--- 102 -inde lucht verheven ; fy, daer neder gevelt

•

eeuwich gequelt //, vindenfe hen bedrogen ;

deertfe rycdom, daer fy toe waren gehelt,
daer werden fy aff ontfchelt // want heeft gelogen .
Dus, elck wil nae een eerlyc leven poogen ;
met duechden duertoogen // en vreeft geenen floor .
Wildy tfoch fuygen dat Godts vrinden fogen?
Soo moetty hier doogen //, denckt oft u verdroot
na eeii eerlyc leven volcht een falige door .

PRINCHE .

Duermerckt myn dicht, & willet cnouwen // wel,

•

ter duecht u fchickt, wilt fonden fchouwen // wel ;

recht fal Godt elcken nae wercken loonen,
tis claer om toonen ;

•

die eerlyc leeft twert hem vergouwen // wel,

natuerlyc vueget mans & vrouwen // wel .
By defen werckt wel, want duecht falmen croonen,
ick en wil u niet hoonen ;
in reyn eerbaer herten fal Godt oock woonen .
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Nu, eerbaer perfoonen //, weef tempels ons Ieeren,
fiet toe, acht deertfche eere niet twee boonen ;
alle duechden verfchoonen // den naem van eeren .
Nu, wilt dan eerlycker wercken vermeeren
nae myn fimpel leeren //, dwelck jonfte ontfloot,
altyt fynde duechdelyc de beite cleeren .
Rafch wilt u keeren //tot dat Godt geboot,
foo fully wel fterven een falige door .

LX VII

Daer Overt gevraecht, dwelc wel vragens weerd
oft yet fonder eere profytelyc mach wefen ;

• bet fchynt wel jaet .
Maer profyt fonder eere quaet inden fleert // is,
al wordet van fulcken grootelycx geprefen .
Men fiet nu hoet gaet
tfoeckt al profyt, onderfaet & prelaet,

• deere Overt achter rugge geftelt ;
want ifI eere oft fchande, ja goet oft quaet,
theet al profytelyc, crychtmen tgoet oft tgelt .
Sulck crycht profyt duer fortfe & gewelt ;
men heetet profyt, dwelc is fonde & fchande ;
tis oneerlyc profyt, daer de fiele om quelt,

• namaels verwyff ten helfchen brande ;

I/is,
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voerwaer, dit dunckt my nae mynen verftande .
Gheeft ghy hier aff oock vonnifl'e, ghy bekinde
al dedent Balder edelfte vanden lande,
profyt fonder eere Overt verlies int inde .

Profyt fonder eere is tegen Godts gebodt ;
want niet en is fchande, ten is fonde ;
wilt Bit wel knouwen .
Nochtans fyn de menfchen foo dwaes & fot,

• bedriegen malcanderen met valfchen gronde,
om Bat fy fouwen
veel rycdom vergaren, daer fy in betrouwen,

• laten hen duncken, het is profytelyc .
Maer waert, Bat fy deynde wel mercken wouwen,
al fchynet profyt, ten is maer tydelyc ;
Godt fait hem noch fwaerlyc fyn verwytelyc ;
fulck profyt doer deeuwige glorie derven .
Nochtans arbeyden fy hier foo vlytelyc,
al oft fy nimmermeer en fouden fterven .
Sy ontwegen, fy ontmeten, fy ontkerven,
waer duer fy comen inde helfche allinde,

• werden berooft van de hemelfche erven
profyt fonder eere Overt verlies int inde .
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Profyt fonder eere is bedrock hantieren,
om Batmen veel gelts foude vergaren,
tuyffchen & fpelen .
Profyt fonder eere is valf heir verfieren
in coomenfchappen, & geen leugenen fparen,
maer de waerheyt helen .
Profyt fonder eere is rooven & ftelen
die fulck profyt foeckt is qualyc bedacht,
want daer iffer veel gehangen byde kelen
daerfe profyt fonder eere toe heeft gebracht .
Sulck profyt Overt vanden goeden veracht,
want tis fchalck profyt, daer eere abfent

I/is ;

om profyt fonder eere wort veel quaets gewracht,
menig maecht daer duer bedrogen & gefchent //is .
Profyt fonder eere een vats ferpent

I/is .

Wys waer een jegelyc Bat hyt verfinde,

peyfende om den fteert, daer tfenyn ontrent //is
profyt fonder eere is verlies int inde .

Waer fydy die voermaels dermen verdruckt // hebt ?
Waert Bat wy tegen u mochten fpreken,
wy fouwen u vragen
wat baet u Bat ghy donnoofel gepluckt // hebt ?

Io$

Oock wat profyt hebdy daer aff geftreken ?
Een bitter knagen,
bet derven Godts aenfchyn ten eeuwigen dagen,
fchreyinge der oogen & deerlyc fmgen,
tgefelfchap der duyvelen, noyt fulck mif hagen,
daermen tanden fal byten & handen wringen,
it is den loon die de gheene ontfingen,
diet profyt fochten tegen tgebot ons Heeren .
0 chrifren menfche, u bier aff wilt dwingen !
Syt rechtverdich, foo crychdy profyt met eeren,
& doer niemant onrecht nae Chriftus leeren,
foo werdy van hem de wel geminde .
Befitty jet qualyc, willet weder keeren
profyt fonder eere went verlies jnt inde .

PRINCH

.

Bemint rechtverdicheyt, doer als de vroede ;
oneerlyc profyt is verlies der fielen
neemt de woorden waer .
Al hebdy onderfaten onder u roede,
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wiltfe oock niet fchatten oft vernielen,
& fyt niemant fwaer .
Niet en iil'er verborgen voer Godts oogen claer ;
tis kennelyc : elck moet voer hem reden geven
waer ghy tgoet vercregen hebt, hier oft daer .
Reyn profyt der fielen doer eeuwich leven ;
alle rechtverdige werden hier nae verheven,
alleen befitten fy den hemelfche vrede,
niet donrechtverdige, maer werden verdreven ;
noyt onrechtverdich en nam daer ftede .
Al is bier gemift mate, dicht oft fnede,
later licht wayen metten winde,
& foeckt eerlyc profyt, dit is myn belle
profyt fonder eere Overt verlies int inde .

LXVIII

0

eeuwich, onbegrypelyc, goddelYc woort !

ghy fyt wtten schoot ws Vaders gedaelt ;
vlees worden in Maya, ghy maker accoort ;
ghy fyt die alle onfe fchult hebt betaelt,
& tfchaepken heeft vonden dat liep verdwaelt .
Ghy fyt die verlichten moecht ons arme blinde,
die fonne daer alle licht fchynfel aen haelt,
alpha & o, beginfel & inde ;
ghy fyt die tot ons fiet als moeder rotten kinde,
ontfermich olyf boom wtvercoren //tack,
wtgetlorte olio, uwen naem ick vinde
Ghy fyt die tot Moyfes inden doyen // fprack,
ghy fyt die op Pharao uwen thoren // brack,
ghy fyt dat ferpent inde micke verheven,
ghy fyt den wech, de waerheyt & dleven .
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Ghy fyt in Sion den vercoren hoeck // ileen,
ghy fyt den leeu wt Juda ghefproten,
dlam dat ghedoot is, dwelck aenden boeck // teen
de feven fegelen heeft ontiloten .
Ghy fyt den wyngaert, die de Vader wilde pooten,
daer donvruchtbaer rancxkens aff werden gefnoeyt ;
ghy fyt de fonteyne met vyff wyde goten,
daer de sacramenten fyn wtgevloten .
Ghy fyt de roofe van Jericho aen tcruys gebloeyt,
den cedrus opden bench Libano gheftaen ;
ghy fyt den tlierman die Petrus fchipken weyt ;
ghy fyt den bermhertigen Samaritaen,
die den gewonden half door hebt minlyc ontfaen .
Ghy fyt die alleene moecht falicheyt gheven ;
ghy fyt den wech, de waerheyt & dleven .

Ook fyt ghy dlammeken dat op den troop // fit,
daer de vier & twintig ouders voer knielen .
In u bloet maken wy ons cleeren schoon // wit ;
ghy fyt de herder & biifchop onfer fielen ;
ghy fyt die alle ketters fult vernielen,
metten fweerde ws monts, alder fterckste Heere ;

''3
ghy fyt daer de Egiptifche goden voer vielen,
der chriftenen croone, glorie & eere .
Ghy fyt ons Godt ghevende nutte leere ;
ghy fyt de hertoge die de Moabiten verfloech
& die Anteochie plaechde foo feere,
ghy fyt de hant die Baltesaers wercken woech ;
ghy fyt dlam Godts dat der weirelt fonden droech,
daer alle helfche geeften voer beven
ghy fyt den wech, de waerheyt & dleven .

Noch fyt ghy tpaeflam, dat voer ors geoffert // Overt ;
ghy fyt dat warachtich levende broot,
dat inde fuyverfte arcke geoffert // Overt,
de fpeyfe der pelgroms in duere der door .
Ghy fyt ons hulpe, onfen trooft ter noot,
o Rex Emanuel, ghy fyt ons Vadere ;
ghy fyt der kercken bruydegom, der kerflenen hoot,
den fleen Horeb, die ons laeft alle gadere .
Ghy fyt een bloeme des velts, niemants verfmadere,
den fluetel Davidt, den fepter van Ifrahel ;
ghy fyt een milde overvloedige verfadere
alle creatueren leven duer u bevel .

8
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Ghy fyt dat licht der weirelt, wy wetent wel ;
die u volcht en mach in geen duyfternis fneven
ghy fyt den wech, de waerheyt & dleven .

PRINCHE .
Alderhoochite prinche, recht coninck der Joden,
Nafarenus, bloeyende in alder duecht,
natuerlyc foon Godts, God boven alle goden,
almachtich als Godt vader, gy alle dinck vermuecht .
By u, alle themelfche heer is verhuecht ;
in hemel, eerde, helle is u macht ghebleken .
Jont ons gratie, ons leven tot duechden vuecht ;
noyt en hebdy uwen trouwen vrint befweken ;
fiet op ons, eertwormkens vol alder gebreken .
Ghy fyt een brandende ilindende vier,
coude herte condy in lieffden ontileken ;
ghy fyt Balder liberaelite almoefi'enier ;
ghy fyt den eenhooren, feet iterck & fier,
die finder maget fchoot ghevangen fyt bleven
ghy fyt den wech, de waerheit & dleven .
Per Anna Byns fesit (fic) .
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LXIX --

Menichfuldicheyt der boecken is onendel
.
y c,

waer duer de menfchen, die Godt behendelyc
recht op heeft gefchapen, dolen blendelyc
in haerlieden verflant .
Hier om heeft dopperile meetler bekendelyc
ons ghetoont een open boeck wtwendelyc,
in fyn bitter paf'ie allendelyc,
duer der lieffden brant.
Dit is den boeck, den coitelycken pant,
daer Paulus in vans // dat vat vercoren,
fmakelycke wyf heyt, die by in menich lant,
daer hem de Heere fans //, heeft laten hooren .
Bernardus, Bonaventuere, fonder hooren
beleden als voren //, dat dit boecxkens contempleren
huer meet geleert heeft dan meeiler of doctoren .
Ontfluyt u ooren //, laet u dit moneren ;
int boeck des cruyfen moet elck ituderen .

--- I I 6

Tegen dit boeck moet eertfe wyf heyt fmalen,
& pompiuefe eloquentie moet dalen .
Cicero, Philo, Homerus, foes van talen,
werden ftom geacht ;
tverftant words plomp, redene moet falen .
Tis onbegrypelyc, al wordet verftant ftalen ;
nochtans macht elck lefen, veer Duytfen oft Walen,
by dach ende nacht ;
in dit boeck is al ons falicheyt ghewracht,
& elck heeft de macht //, tfy in was ftaten,
hier wt to leerene : dies fyt wet bedacht,
ghebruyckt ghy cracht //, Godt court u to oaten .
Neftelt als tduyf ken in de open gaten,
wt charitaten //, wilt dit fpeculeren
weer coningen, princhen, heeren, prelaten,
die donderfaten // wel willen regeeren,
ins boeck des cruyfen moet elck ftuderen .

Dit boeck is met dry letteren gefchreven
eerft een gulden lettere, weerdich verheven,
dat is de lieffde Chrifty aen alle becleven,
want by is ons hoot,

II7 & by heeft ons ondanckbaer menfchen gegeven
fyn fiele, fyn godtheyt, fyn bloet, fyn leven,
des vyants cracht vernielt, verdreven,
duer fyn bitter door .
Die tweede lettere is bloetverwich & root,
die beteeckent den noot // & bitter pyne,
die Chriftus aent cruyfe leer, daer by ons boot
foes fmakelyc broot, der fielen medefyne .
Die druyve Overt gheperil, alderfoetil van wyne,
als een fchaep int fchyne //, fonder murmureren .
Noyt beteren boeck, noyt fchoonder doctryne .
Ic blyve by dmyne // & wilt confirmeren
int boeck des cruyfen moet elck ftuderen .

De derde is fwert ; hoort, nydige honden,
& beteeckent ons vuyle itinckende fonden,
die Chritlus Jefus, nae Petrus orconden,
aent cruyfe heeft gedragen .
Sgelycx feyt Efayas, wilt dit wel gronden,
Godt heeft ons gebreken, ons fieckten, ons wonden
op hem gheleyt, waer duer wy fyn ontbonden .
Och ! oft wyt aenfagen

r r 8 --hoe ons coninck mifmaekt was, feet fwert geflagen,
nae fvaders behagen // voldaen ons gebreken !
Kerften menfchen, hoe moechdy dus vertragen ?
Sucht alien u dagen, laet u oogen leken,
fief fyn herte our u fonden duerfteken,
dbloet vloeyende als beken 1/ ; wilt daerme ftofferen
u fiele ; & fydy van Chriftus geweken,
court tot hem geftreken

/f,

by fal u conforteren

int boeck des cruyfen moet elck ftuderen .

PRINC HE .

Loff teecken van Thau, triomphelycke ftandaert,
daer aff thelfche gefpuys is vervaert ;
die coninck der glorien, ons prinche vermaert,
heefter aen geftreden,
den vyant verwonnen, foo fchriftuere verclaert .
Alle duechden werden ons geopenbaert
in dboeck des cruyfen, daer Chriftus ongefpaert
aen reckte fyn leden
lieffde, reynicheyt, met verduldicheden,

heeft Chriitus ghebeden // den Vader geprefen
voer fyn vyanden, die hem den door aendeden .
Alle goede feden // coachmen hier in lefen
armoede, naeckt hangende met gereckte pefen,
waer duer is genefen // ons gierich tromperen ;
gehoorfaemheyt heeft by oock grootelyck bewefen .
Dus blyff is by defen // fonder ceiferen
int boeck des cruyfen moet elc ftuderen .

- LXX

0ch,

hoe ongeftadich, broos en wanckelyc

is trooft der menfchen ! Al neempt men fulck danckelyc,
tis finder waerheyt niet antlers dan wins ;

• die daer op ruff, die ruff leer cranckelyc,
want eertschen trooit vergaet als miff ftanckelyc ;
een yegelyc dit aen hem felven bevint .

• weduwe ! u man heeft fyn leven geint,
wie is flu u vrint ?
Tis u bekint
al haddy eens vrinden, ghy & vint flu geene ;
men plucks u, men teeft u, tgoet wort gefchint .
Och ! fyt ghy wys ghefint,
Gods den Heere bemint,
niemant & mach vertrooften dan by alleene .
Peyft : alle menfchelycken trooft is cleene,

• veel lieden fpreken wel met twee monden ;
maer den trooft des Heeren is fuyver & reeve .
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Ic raets den weduwen alle ghemeene
bins u met den Heere, nu ghy fyt ontbonden .

Bint u met den Heere, ghy wort verblyt ;
ftelt in hem uwen trooft, verduldelyc lydt,
by fal u inwendige foeticheyt gheven .
Wilt vredelyc leven, draecht haer oft nyt ;
blyft in hugs, fchout den mensche & vromelyk ftryt .
Merct Judich, die heylige weduwe verheven,
is in haer camerken beiloten bleven
in een eenich leven,
foot is befchreven,
Batmen gheen quaet van haer & cofte ghefpreken .
Gefelfchap der menfchen doer weduwen fneven,
duecht Overt verdreven .
Wilt vaftelyc eleven
aen Godt, fyn gracie fal op u leken .
Verongelyckt u iemand, by fait wel wreken,
want tis een vande roepende fonden ;
fyt ghy pacientich, vliet fondige ghebreken ;
Godt vertrooft de weduwen, het heeft ghebleken
bins u met den Heere nu ghy fyt ontbonden,
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Ghy, weduwen, fyt innich devoet & vierich,
niet curiues, wtwendich oft menich chierich,
maer chiert u fiele, datfe Godt mach behagen .
Syt ftichtich, rype, fedich en manierich,
& den ermen menfche goedertierich,
court haer to hulpe by nachten & dagen ;
fyt fimpel in cleeren & in alien u dragen,
foo weduwen u plagen,
als fchriften gewagen .
J udich dede wt haer cleederen der rouwen,
op datfe Holofernus mocht behagen,
dien fy heeft verilagen
fonder verfagen,
want inden Heere itont alien haer betrouwen ;
dus Overt fy gheprefen boven veel vrouwen .
Ghy, devote weduwen, wilt dit wel gronden,
& acht niet dat u de menfchen verdouwen,
maer wilt dit regelken onderhouwen
bins u met den Heere,

flu

ghy fyt ontbonden .

Chriitus heeft de arme weduwe gheprefen,
die twee myten offerde, & heeft bewefen
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dat haer devotie de gifte maeckte groot .
Infgelycx in devangelie wy lefen
dat der weduwen loon is verrefen,
die wtter f adt to grave Overt gedragen, tis bloot .
Doers, duer Helias gebet, den hemel foot,
geenen reigen en goot,
oft corers en fproot,
font Godt Heliam der weduwe to haters .
Helifeus hale de weduwe wt wederfloot,
dat haer olio vloot
& overfchoot .
Nimmermeer en fal Godt fulcke weduwen laten,
die hem beminnen & de weirelt haters,
alleene hem foeckende tot alien f onden,
gerne inde kercke, felden opde fraten .
0 weduwen, wilt dock dit woort wel vaten
bins u met den Heere, nu ghy fyt ontbonden .

PRINCHE .
Die totters eynde volherdt, die fal ghecroont // fyn
een eerbaer weduwe mach wel verfchoont // fyn,
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die haer oeffent in duechdelycke wercken .
Sulcke weduwe fal feftichfout gheloont // fyn ;
lichtveerdige weduwen fullen gehoont // fyn ;
die meften in weelden gelyc een vercken,
loopende ter feeften in alien percken,
daer leecke & clercken
cleyn duecht aenmercken .
Dit en fyn gheen rechte weduwen warachtich .
Maer een weduwe, die gerne gaet ter kercken
beweenen de fercken,
die fal Godt ftercken .
Dus fyt oock der fielen ws mans gedachtich ;
als de tortelduyve truert om u gaeyken clachtich,
& de Heere fal faiven al u wonden .
En begeert geenen man meer dan Godt amachtich,
& hoort noch dit woort, want tis warachtich
bins u metten Heere, nu ghy fyt ontbonden .

LXXI

0 fluetel van Davidt, fepter van Ifrahel,

die hemel & eerde hour onder u bevel,

dat ghy fluyt & can niemant ontfluyten el,
dan ghy alleene .
Al hebben wy tegen u gheweeft rebel,
ghy fyt goedertieren, dat weet is wel,
niet wreet of niet fel // ach ! hoort ons fuchten fnel,
hier ins dael van weene .
Rex Judeorum, Jefu van Nafareene,
ghy fyt een bloeme des velts gemeene,
voer niemant ghefloten ;
die u foecken, vinden u, groot & cleene ;
wie clops, court inne ; ghy en verjaecht geene,
want die wyde goten
van uwer gratien eenlyc vloten ;
waer aff de pooten If van duechden fprooten .
0 herder der fchapen, leytfman der blinden !
wie aen u troofl f oeckt, fal troof} vinden .

Ic ben den wech, dleven & de waerheyt,
feyt Chriftus, is ben der weirelt claerheyt ;
court alle tot my, de ghene die aerbeyt,
is fal u ontladen ;
in my vindy rufte, by dat openbaer feyt,
inde weirelt ancxt & fwaerheyt ;
eer ghy hier naer fchreyt //, rafch van hier fcheyt,
wiltfe verfmaden .
Ic ben dlevende broot ; is mach a verfaden ;
is ben den raetfman, die u wil beraden
& falicheyt leeren ;
al fydy ghedwaelt wt myne paden,
is en fal niet ghedincken uwer mifdaden,
wildy u noch keeren .
Hoe minnelyc roept ghy ons, Heere der Heeren !
Mocht is vermeeren // loff tot uwer eeren,
is four my feer geerne onderwinden
wie aen u trooft foeckt, fal troofl vinden .

Troofl vans de fonderfche, die niet en myde
de voeten Chriftus, dwelck Symon benyde .
Die fchaker cent cruyfe, ter rechter fyde,
en Overt niet verfteken ;
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al quam by fpade, by quam noch to tyde .
Trooft vans Davidt, doer by fyn fonder belyde,

Godt Manaffem vryde //, dies by verblyde,
foe fchriftueren fpreken .
Al fyn wy cranck, vol vleefchelycker treken,
Godt en fal ors mifdaet foo fwaerlyc niet wreken .
Laet ors tot hem kermen ;
den Vader heeft den foone van veers gekeken,
& is hem vrindelyc tegen geftreken,
met opener ermen .
0 Heere ! u natuere is ontfermen ;
wilt ors befchermen //, ors herten verwermen ;
een voncxken uwer lieffden wilt in ors finder
wie aen u trooft foeckt, fal trooft vinden .

PRINCHR .
Princhelycke prinche, ootmoedich befaemt,
die op een efelken to Jerufalem quaemt,
alle loff, alle eere u wel betaemt,
diemen mach bedincken .
Die verftroyde fchaepkens hebdy verfaemt
die in u betrout, en Overt niet befchaemt .

9

0 Godt ongeblaemt //, Emanuel ghenaemt,
u woorden clincken !
Ghy roept : alle die dorft court tot my our drincken,
is fal u levende water fchincken ;
niemant en deyfe .
Al hebben wy gegraven putten die ftincken,
fiet onfen behoeder vrindelyc wincken .

o

Prinche van peyfe,

ghy hebt ons verloft vanden helfchen forneyfe ;
ftiert oock ons reyfe //ten hoochften paleyfe ;
eer ons de helfche draken verflinden
wie aen u trooft foeckt, fal trooft vinden .

LXXII

Kinderen van Eva, laet flaen u fuchten,
de fonteyne des genadens fpruyt overvloedich ;
tduyf ken court inde arcke, de rave moet vluchten,
fegt de dochter van Sion, en wilt niet duchten ;
fiet, u coninck court u tegen feer ootmoedich .
Ontfangt den jongen bruydegom bloedich,
dochters van Sion, cierlyc hem tegen // gaet,
Siet coninck Salomon feer voorfpoedig
& merckt hoe Affuwerus, wt minnen gloedich,
tot Hefler der flechter deernen genegen fi flaet .
Soeckt dat kint niet, nae Herodes plegen // quaet,
maer gelyc de dry coningen, ghy fuller vinden
in Bethleem is Abrahams wel bedegen // fact ;
ins cribbeken opt boy daer ifI gelegen ; // jaet
voer de beeflen die Karen fchepper kinden .
0 minnende bruyt, foeckt bier uwen geminden ;
by court als de hinden // op de bergen gefprongen .
Sings den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen .
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Siet, een nieu wonder iffer gebuert
een maecht heeft eenen man omvangen,
gedragen & gebaert ; den hemel is gefchuert,
de verlofl'er is gedaelt, dies niet meer en truert .
Nu is geboet de oude vaders verlangen
een vrou heeft vertreden thooft vander flangen .
Verblydt u al tfamen, ghy Chriften nacie,
Mardocheus is verheven & Aman gehangen,
Affuwerus gebodt, niet our verflrangen,
is weerroepen, Hefter heeft vercregen grade,
0 Ifrahelliten, maecht flu jubelacie,
wt de handen van Pharao fyt ghy verloft ;
Gods wil metten mens hebben converfacie,
den Vader is verfoent, by fends falutacie
de maecht van Nazareth, Gabriel is den poft .
Gaet ter bruyloft, die liggen in fonden vermoft,
forcht niet voer den coif //, court oft ghy words gedwongen .
Sings den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen .

Looft den cleynen Davidt, die tgevecht // wan
tegen den grooten Goliadt, jonck van dagen .
den Heere heeft den rock van fynen knecht // an ;
den coninc der coningen fchynt nu een flecht // man ;
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die de weirelt draecht, die Overt gedragen .
Salomon heeft in Raab gecregen behagen,
& Moyfes heeft de moorinne getrout .
0 volck van Bethulia, laet ftaen u clagen,
J udich heeft Holofernem verflagen .
Wy fyn verloft, niet doer flyer oft gout,
maer met ilammekens bloet, dat, acht dagen out,
quam bloedich befneden in fyn fmoeders ermen,
weenende met pynen met ledekens cout ;
die alle creatueren in wefen hour,
moeten nu de ftomme beeften verwermen .
0 chriften menfchen, laet u dies ontfermen ;
met nieuwe termen //, foo dingelen fongen,
fingt den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen,

,aet den gheeft

flu

nae Bethleem vliegen ;

fiet, hoe deeuwige wyfheyt daer leer & weent
als een jonck kindeken finder wiegen .
Op dat by fvyants waen fou doen liegen,
heeft hem dalrnachtige Godt aldus vercleent,
een mens als wy gevleeft, gebeent,
heden befneden, een kint van eender weken .
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o

eeuwige Godtheyt, was ifs dat ghy meent,

dat ghy u metter menfcheyt dus hebt vereent,
willens aennemende menfchelycke gebreken ?
Al licht ghy ootmoedich in cribben verfteken,
nochtans buygen voer u de hemelfche vorften .
Al leyt deeuwige wyf heyt fonder fpreken,
ftil fwygende, in fyn ootmoedicheyt befweken,
die al de weirelt fpeyft voer honger & dorften,
der Engelen broot, alderfaechts van corften,
hangs aen de maget borften // we' vaft gedrongen .
Sings den nieuwen coniuck nieu loff met nieuwe tongen .

PRINCHE .

Aenfiet uwen coninck, een onfterffelyc // prinche,
om onfent wille een knecht geacht ;
deeuwich woort is worden een fterffelyc // minfche,
Altyt eere elck hem erffelyck // winsche,
by heeft ons falicheyt feet lieffelyc gewracht ;
een nieu licht is gefien van die Eaten finder nacht,
nieu blyfchap condicht ons de engelfche fchare,
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tis ons gegeven dat lange is gewacht .
Vernieut inden gheeft, die in fonden liggen verfmacht,
reynicht den ouden deesem metten nieuwen jare,
als Saba brengt Salomon dierbaer ware .
Al is de Godtheyt met fnoode doecxkens bedecks,
nochtans fyn oogen fien alle dinck ins Clare ;
niement en vreefe, Godt is fmenfchen care ;
alle die llapen werden

flu

ontweckt .

Vernieut in den geeit, den ouden mens wttreckt ;
Overt nieu leech onbevleckt //, out metten jongen,
fingt den nieuwen coninck nieu offmet nieuwe tongen .

LXXIII --

Waer fal ick blyven, fpyfe der wormen,
daer foo veel vyanden om my fwermen,
die tcafleel mynder fielen fwaerlyc beftormen ?
Ic en heb gbeen macht dat is my can befchermen .
Dus roep ick : Jefu, Davidts fone, wilt myns ontfermen .
Al

u

t dat ghy draft die woelende fchare,

nochtans fonder ophouden, fal is tot u kermen
tot dat is u comfle worde geware .
Myn begeerte is dat is mach fien int dare,
want tot noch toe heb is geweeft verblint,
hoe ouder hoe erger, van jare tot jare,
my felven gefocht en de weirelt bemint .
0 Heere, de belle hadde my lange verflint,
en haddys niet belet ; dus behoeff is dyns .
Wilt my ontfangen als verloren kint
J efus, Davidts fone, ontfermt u myns .
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Heere, gelyc een fchaepken fonder herder,
ben is verre van uwer cooyen gedwaelt ;

• goddelycke geboden een overterder,
buyten den wech die ghy my hebt gepaelt .
Dlicht uwer gracien, heeft my duerE}raelt,
is en heb niet gemerckt u goddelyc wincken ;
is blyff verloren, ten fy dat ghy my weerhaelt,
want wt myn felven en can is niet goets gedincken .
Ghy roept : alle die dorm is fal u fchincken

• levende fonteyne, diet al moet liven,
• heb is gelaten, & cifternen die Etincken,
oft putten fonder water heb is my gegraven,
den vyant gedient als een van fyne Eleven .
Dus is my nakende veel fwaer gepyns,
al heb is mif bruyct u goddelycke given
J efus, Davidts fore, ontfermt u myns .

Ic en weet niet waer keeren, foo ben is verbaeft,
als is dencke dat is fal worden gedaecht
om rekeninghe to doene metter haeft ;
is en weet niet, Heere, wanneert u behaecht .
Den vyant die wroecht, confciencie die cnaecht,

'39 & is moet daer compareren alleene ;
wat fal is feggen, o rechter, als ghy my vraecht ?
Voer duyfent en mach is antwoorden niet eene .
Soecty vruchten aen my, ghy en vinter geene ;
want tgeen dat ghy my verleent hebt, heb is verquift ;
myn fonder fyn groot, myn goes is feer cleene,
& tegen u en helper practycken oft lift .
Ift dat myn rekeninge int paff'eren miff,
foo is my nakende veel fwaer gepyns .
Al en heeft myn juecht bier op niet gegift,
J efus, Davidts fore, ontfermt a myns .

PRINCHE .

Ic mach wel forgers voer de large reyfe,
die is alleene fal moeten beftaen,
ten hemel oft ten helfchen forneyfe,
is en weet niet van beyde waer dat is fal gaen .
Als is myn rekeninge gae overflaen,
voerwaer foo naeckt my difperatie ;

maer dan pegs is weder opden publicaen,
die ootmoedelyc badt & by creech grade .
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0 Heere, is doe oock alfoo myn fupplicacie
is hope, ghy en fult my niet verfmaden ;
is was bedrogen doer fvyants temtacie,
tvlees heeft my verleyt, de weirelt verraden ;
tvlees is cranck, de weirelt vol overladen,
de weirelt is loos, feer ongelyc haer fchyns .
Heere, ghy fyt alleene die my mach verfaden
J efus, Davidts fone, ontfermt u myns .

LXXIV -

A

een fchaepken dat voor den wolff is vluchtende,

als een die itaet tuffen duyfentich fweerden,
ben is verfaecht, weenende, fuchtende
aenfiet myn wercken cleyn van weerden .
Den geeit foude geerne wat goets aenverden,
maer tvlees foeckt welluit nae fyn oude plegen .
Myn leven is eenen i}rydt hier opder eerden ;
den vyant verwoedt is my altoos tegen .
Dus, erm & bunt, fit is by de wegen,
almoefe biddende, want hulpe foo behoeff // ic
De boofe natuere is tot quaet genegen,
fy is verganckelyc, haer ontrouwe foo proeff // ic0 falvator mundi, naer u foo toeff //ic
;
my en mogen genefen geen medefyns
0 Heere, Davidts fone, ontfermt u myns .

142 --

Och ! waer fal is blyven, fpyfe der wormen,
daer loo veel vyanden flu om my ftaen,
diet cafteel mynder fielen willen beflormen ?
Ic en heb de macht niet dat it mach ontgaen .
Dus roep is : Davidts loon, wilt myn fonden aff dwaen ;
al ift dat my flraft de Heere der engelen fchare,
is bidde u, Heere, wilt my ten befte raen,
tot dat is u comfte worde geware .
Myn begeerte is dat is mach lien int dare ;
want tot noch toe heb is geweeft heel blint,
hoe ouder hoe erger, van jare tot jare,
my felve gefocht & de weirelt bemint .
0 Heer, de helle hadde my lange verflint,
hadde ghyt niet belet ; dus blyff is dyns
0 Heere, Davidts lone, ontfermt u myns .

Als een verloren fchaepken fonder herdere,
ben is verre wt uwer cooyen gedwaelt ;
u goddelycke geboden een overterdere,
in fonden geboren, in quaetheyt gepaelt .
Ic ben verloren, ten fy dat ghy my weder haelt,
want wt

mfr

felven en can is niet poets gedincken ;
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dlicht uwer gracien heeft my dikwils gefaelt,
is hebt mifbruyckt, niet gemerckt u minlyc wincken .
Ghy roept : alle die dorm, court, is wil u fchincken .
Levende fonteyne, diet al moet liven,
u heb is verlaten ; cifternen die ftincken,
& putten fonder water heb is my gegraven,
den vyant gedient als een van fyn haven .
Dus is myn fiele vol dootlyc fenyns
0 Heere, Davidts fone, ontfermt u myns .

PRINCHF .

0 alder hoochile Prins, en wilt my niet verrafl'chen,
noch en laet a eygen hantwerck niet verloren .
Niet antlers en ben is din floff & affchen,
van Adams generacie, in fonden geboren,
boos, crane van duechden, naeckt gefchoren,
in fonden ontfangen, tot quiet geinclineert .
Ic bid u, en ftraft my niet in uwen thoren,
naer u bermherticheyt, Heere, my corrigeert .
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Tgetal mynder fonder myn fiele verneert ;
maer tot uwer gena en ic my keere .
0 Godt, laeft myn herte dwelc is verturbeert,
veritoot my niet, nae u gerechticheyt, Heere ;
op myn mifdaet en gedenckt niet meere,
maer giet in myn wonder wat olie & wyns
0 Heere, Davidts fore, ontfermt u myns .

LXXV

0 ghy dwafe menfchen, cranck, eerdich // ftoff,

wat hebdy yore? Waer fydy hooverdich // off?
Als tgelas broos, faen onftucken gewreven,
foo is u leven .
Ghy fyt bier fueckende altyt volherdich // loff,

waer duet dat ghy verlieft Godts eeuwich weerdich // hofr ;
want de hooverdige worden daer verdreven,
de cleyne verheven .
Och ! denckt om duyterf{e, ghy en Cult niet fneven,
maer fuchten & beven //, peyfdy opt fterven .
Want daendincken der door, tis claer befeven,
& oock befchreven //, doer fonden derven .
Siet toe intyts, wilt duechden opkerven,
foo fully verwerven //, tot uwer oaten // goes,
Godts rycke bier naer, daer fully in erven .
Daendincken der door veel fonden laten // doer .

Io

Daendincken der door doer veel vergeten // tquaet,
iff niet alfoo ? Nae myn vermeten, // jaet .
Want als wy op onfen fterffdach dincken,
ons vruecht moet crincken .
Tegen de door en is geen fecreten // raet,
& nae dat ons fchult dan afgequeten // ftaet,
foo fal de fiele in glorie blincken
oft neerwaerts fincken ;
dlichaem moet in deerde rotten & ftincken,
daert de wormen mincken // felen & duercnagen .
Dwelck haer in welluften woude eten & drincken,
hoveren & fchincken // nae fyn behagen,
dat wort dan walgelyc, in corte dagen,
voer vrinden & magen

/1 :

elck dit wel vaten // moet,

Sterft eer ghy fterft ; wildy nae niet clagen
daendincken der door veel fonden laten // doer .

Peyff om u ende, ghy fult omkeeren // fnel ;
als de door ons fal komen vifiteeren // fel,
foo moeten wy van her, eylaes ! maer
Wy en weten waer .

Och ! waer willen wy doch f}uderen // el
dan om ons fomme to calculeeren // wel,
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op datfe dan effen mach fyn & claer ?
Want dat gels hiernaer .
Bernaerdus betuyget ons openbaer
een reyn herte fal daer // meer wefen geacht
dan alfulcken geladen met goude fwaer .
Voer dien dach hebt vaer //, foo fydy wel bedacht ;
de rechter is van feer grooter cracht ;
die fyn comfte verwacht

I/is

boven maten // vroet,

want fy is onfeker, weer dach oft n acht
daendincken der door veel fonden laten // doer .

Denckt, waer es Samfon, die vroem int werck // was?
Dock merle Virgilius, die een groot clerck // was?
Alexander Magnus, daer elcx macht voer vloot ?
Al geitorven den door .
Och ! den camp der door is voerwaer een fterck // pas ;
ten baet geen vroemheyt, legs bier aengemerckt // ras
bet moeter al ane, foot Godt geboot,
onderfaten & hoot .
Dit maeckt elck herte fwaerder dan loot .
Dus ift wel noot //, dat wy altyt waken
& forgen intyts voer der fielen broot ;
want met goude root // en muecht ghys niet ontraken ;
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peyft om de note, feer bitter om craken .
Als die fouden fmaken // boven garnaten // foes,
denckt hoe therte fal breken, den mont fal fpaken
daendincken der door veel fonden laten // doer .

PRINCHE .

Waert dat

WY

dit altefamen w el gronden wouwen,

ferteyn my dunckt, wy fouden de fonden fchouwen ;
Want der natueren fchult moet elck betalen
Duytfchen & Walen .
Ten waer niet muegelyc, dat Wy vermonden fouwen
wat fuerder bier de helfche honden brouwen
voer die fy ter hellen in dootfonden halen ;
dus wacht u voor dwalen .
U en felen daer helpen borchten oft falen,
croefen oft fchalen //, treckt dit wel to beene ;
Want, lacen ! als ons de door fal duerftralen,
dan fait al falen // fonder de duecht alleene .
Diet bruyloft cleet derft, blyft eeuwich in weene .
Peyft, ghy onreene //, die der armer aten // bloet,
hoe fwaer dat fal fyn vande weirelt to fcheene
daendincken der door veel fonden laten // doer .
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LXXVI

3heen meerder wyf heyt men ter weirelt en vint
dan verduldelyc verdragen wat Godt toe fins
;
want een goes vader fyn wtvercoren kint
aldermeeft caftyt .
Dus caftyt Godt fyn vrinden, die by meeft mint .
Och ! doer open u oogen, weeft niet verblint ;
al werdy berooft, u goes gefchint,
verftooten & benyt,
weeft daerom niet bedroeft, maer grootelyc verblyt ;
feer vromelyc ftryt & hebt patiencie .
Verblyt u, als u iegelyc vermaledyt
die voor de waerheyt lydt, hoort flees fentencie,
is falich lyden ; groot is u excellencies
doer abftinencie // & tegenfpoet,
moeten wy comen voor Godts prefentie .
Stelt hier in credencie // & neemt eenen moet
die in lyden verblyden, die fyn feer vroet .

4
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Die hier opder eerden foeckt fyn welluiticheyt,
hier naer deeuwige droef heyt verbeyt .
Salich is by dan, die nu weent & fchreyt
in dit fchreyende dal ;
de vruechde des hemels is hem bereyt,
want den wech des hemels, foo Chriftus feyt,
is hers & fcherp, vol doornen ghefpreyt,
feer nau & fmal ;
& die hier duer wandelen cleen is tgetal .
Nochtans fyn fy mal, // die antlers fpeculeren ;
de fchapen die willen comen in Chriitus ttal,
tes noot datfe al // defen wech pafferen . .
Spelen, boeleren, // drincken, bancketteren
& triompheren // finder weelden vloet,
flits den wech die ter hellen doer defcenderen,
laet u niet tromperen //, maer u daer voer hoes
Die in lyden verblyden, die fyn feer vroet .

Dexempel laet ons Chriitus hier aff weten
den rycken man, die dagelycx adt lecker beten,
is geitorven & in deeuwich vier gefmeten
onder fvyants poor ;

derm Lafarus, die niet en hadde om eten,
vol wonden, vol fweiren, van elcken vergeten,
is nae fyn door met vruechden gefeten
in Abrahams fchoot .
Die overvloedich leefde in weelden groot,
die den wyn in goot //, moet nu nae water gapen ;
& tis hem geweygert, peyst hoes hem verdroot ;
& die naeckt & bloot opt ilrate moeit ilapen,
hongerich, verlaten van meeiler & cnapen,
werdt flu onder de fchapen // Chriftus gevoet .
Die hier op de weirelt folaes willen rapen,
weer clercken oft papen //, fy fyn verwoet
die in lyden verblyden, die fyn feer vroet .

PRINCHE .

Verduldich lyden is een groote gratie,
want de duecht Overt iterck inde temtacie .
Hier aff neem is myn fondacie
wtter fchriftueren .
Laet ons dan maken geen excufatie,
maer blydelyc lyden fonder murmuratie,
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al lyden wy hier een corte fpacie,
ten fal niet dueren .
De Weirelt fal haer verblyden & ghy fult trueren,
maer u befueren // fal in vruechden verkeeren ;
dit feyt Chriitus ; oock hebben wy veel figueren,
die hier aff rueren tot onfer leeren
difraelsche verdruckt fachmen vermeeren,
die Heere des Heeren // moeft duer fyn bloet
& duer fyn lyen gaen in fyn rycke met eeren
die in lyden verblyden, die fyn feer vroet .

S taet op, gaet wtte, o dochter van Ifrahel,

den bruydegom court, rafch gaet hem to gemoete ;
by court u fachtmoedich, niet wreet oft fel,
een kindeken cleyne, niet our verfoeten .
Gaet

flu

voer tcribbeken & wilt hem groeten ;

al ifs dat ghy u felven vol mifdaden // fiet,
met vollen betrouwen, valt hem to voeten,
roept our grade, by en fal u verfmaden // niet,
want wt hem de fonteyne der genaden // vliet .
Belydt u fonden, & wilt niet overtreden // meer,
by fal u ontlaften, fydy beladen // iet,
die hem lies befnyden in fyn jonge leden // teen .
Om onfe mifdaden die hem deden // feer,
heeft by willen weenen, lyden & fuchten .
Gaet to Bethleem, maer laet u oude feden // eer
offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten,

-- '54
Den nacht is voerby, den dach begins to nakene ;
miftrooftige, u naeckt een nieuwe verblydinge
het is nu tyt wt den flaep tontwakene,
fegt de dochter van Syon, haer naeckt bevrydinge ;
Efaias brengt ons een nieuwe tydinge
een maecht heeft een kind ontfaen & gebaert,
den nieuwen Adam, naer Paulus belydinge,
alle dinck vernieut ; doude is verhaert,
pegs & rechtverdicheyt fyn to famen gepaert .
Daer is gheopenbaert // een nieuwe fterre,
die verftrooyde fchapen fyn by een vergaert .
De heydenen fagen dnieu licht van verre .
Court, geeftelyc & weerlyc, niemant en metre,
edel & onedel, wt fteden & gehuchten,
court alle, die gevallen fyn vande kerre
offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten .

Den quaetfprekenden mont wilt van u werpen // fnel,
looft den nieuwen coninck met nieuwe tongen ;
fpeelt een nieu lies opder herpen // fpel,
verhuecht u inden gheeft, ouden metten jongen .
Goliat is verflagen, tferpent is bedwongen,
van Davidts feden houtmen memorie,

-- '55 -dengelen hebben een nieu lies gefongen,
den goetwilligen prins een goede glorie .
Thouwelyc is ghemaeckt inde confiftorie
der dryvuldicheyt, dwoort is nedergedaelt
in die fuverfte eerde, looft die fiborie .
Een nieu licht is inde duyflernifl'e gheflraelt,
tverloren fchaep is vonden, tranfoen is betaelt,
de Tonne is oppe : wech, ftinckende luchten !
Court, verloren lone, al hebt ghy lange gedwaelt,
offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten .

Treckt wt den ouden menfche, vernieut inden gheeft,
doer aen den nieuwen, die naer Godt ghemaeckt
gaet wiegen tkindeken, tis

flu

f/is,

al feeft,

to Bethleem ins huyf ken, dat dun gedaeckt

I/is ;

wandelt tewyl dat licht is, want den dach wont cots ;
vreeft niet tfvaders thoren, die heel geflaeckt

I/is

duet fyn bloet, dat dlammeken heeft geflort .
Ben nieu leere is ons leer flerck gefport,
daer wy me molten climmen ins beloofde lant .
Wakende fyt fober, u lendenen op fchort,
brandende lichten neemt in u hant ;
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doer olie in u vaten, dat u lampe brant,
oft antlers moeft ghy wtter bruyloft vluchten ;
fyt gheen dwafe maechden, maer wys ins verftand
offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten .

PRINCHE .
Jonftelycke prinche, vernieut u converfatie,
op dat ghy niemant en fchandalifeert ;
hertelyc neemt waer des Heeren vocatie,
als den ouden arent, u juecht renoveert ;
nieu deech Overt in Chriftus, den ouden deefem purgeert,
flu wandelt nieu wegen nae Godts gheboden ;
u naeckt nieuwen ftryt, want den vyant u temteert,
fvlees treken, fweirels luften u nooden .
Pynt de weirelt to vliene, tvlees treken wilt dooden,
en laet u niet verwinnen, als u den vyant bevicht ;
alle wortelen der fonden wilt heel wtrooden ;
tot den Heere roept, die alien arbeyt verlicht,
& neemt den fchilt des geloofs tegen fvyants fchicht ;
aenveert dat fweert des geefts tegen fvyants geruchten .
Alle ftaten ter weirelt, neemt dancklyc myn dicht
& offers den nieuwen coninck nieuwe vruchten .
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Menfchelycke natuere, broofcher dan fcherven,
vliet deertfche genuchten & leers flu ilerven,
want tis al ydelheyt haer aencleven ;
ghy moetfe niet laten, ghy en moechtfe niet erven
fy en mach u niet verfaden ; dus wiltfe derven .
Deynde alder vruecht is fuchten & beven .
Salomon, van Gode hooch verheven,
heeft in fyn leven
veel bedreven .
Boven andere in wysheden feer excellent
heeft by hem tot alle conile gegeven,
wonder befchreven
Hy hevet al befeven
& geproeft, dat gefchien mach onder tfirmament .
Veel peerden, veel knechten waeren hem ontrento
Ten eynde by hem felven eccleftailen hiet,
dais een wtfpreker, dus bewees by jent
alle eere, alle ryckdom een ydel net
Gods ifs alleene, want alle dinck is niet .

1

Alle dinck is niet, bewyfen ons f chriftueren,
want tis vergankelyc, ten mach niet dueren ;
Bus ift al niet Batmen eens moet laten .
waer fyn

flu

de weeldige fchoone figueren,

die voermaels in vruechden leeffden fonder trueren
Sy fongen, fy fpeelden & fy aten,
fy liggen in deerde, vol wormen, vol gaten .
Is de fiele verwaten .
wat mach Bat baten
wellufticheyt, eere & domineringe,
fteden, borchten, cafteelen vol onderfaten,
croonen, ducaten,
oft gulden eaten?
Och ! tis al ydelheyd, niet Ban tromperinge,
een fchyn fonder fyn, een crancke fonderinge,
een blafe vol wints, een ftromende vliet .
Dus ftelt in Gode al u contempleringe,
die u fiele gefchapen heeft van niet tot iet
Godt ift alleene, want alle dinck is niet .

In Gode wilt alien u betrouwen fetten ;
11e creatueren fyn ftrikken & netten,

'59 &, foo ons de wyfeman ontbint
die tpeck wilt raken fal hem befmetten .
Doers Davidt ginck op creatueren letters,
Overt met Berfabea befmet, verlieft, verblint .
In de figuere men oock befchreven vint
Dina, Jacobs kint,
Overt ontfchaeckt, gefchint ;
dbefien der creatueren heeft haer berouwen .
Salomon heeft fyn levers fchandelyck geint ;
die foo wys was ghefint
ende van Gode bemint,
die aenbadt afgoden ter liefden van vrouwen .
Dwaes fynfe, die in creatueren betrouwen,
want fy fyn befmettelyc, foomen dagelycx fiet .
Maer mint Godt & wilt fyn gheboden houwen ;
noyt berouwich herte Godt en verftiet
Godt ifI alleene, want alle dinck is niet .

Alle dinck is niet, ick wilt bewyfeii
want ten mach de fiele verfaden noch fpyfen
en in alle folaes fietmen bitterheyt mingen .
Dus coachmen alle vruecht voer niet wel pryfen

160 --

Sot fynfe die om niet feer loopen & byfen,
want die nae niet loops, fal ooc niet thugs bringen .
Al coachmen bancketteren, hoveren & fingen,
danfen & fpringen,
tfyn ydel dingen ;
want al{t voerby is, moet therte onfachtich // wefen .
Sy wetent die oyt eertfche vruecht ontfingen .
Dus, jongelingen,
wilt u bedwingen,
foeckt trooit aen Godt, die fal feer crachtich // wefen .
Sins Jan feyt : en wilt niet deelachtich // wefen
der genuchten der weirelt, die de fiele duerichiet ;
fcheyt u daer aff, & wilt voerdachtich // wefen,
fy wondt veel fwaerder dan fweert oft fpiet
Gods iit alleene, want alle dinck is niet .

PRINCHE,

Bemint Godt, die alle begeerten verfaden // mach ;
och ! by iit alleene, die ons beraden // mach .
Niet iit al waer wy antlers nae haken
alleene by onfen laic ontladen // mach .

Wel hem die Godt mint : wie ifs die hem fchaden //mach ?
een godtminnende herte mach vrolyc waken .
Niet ifs al gout, filver & fyde laken ;
therte moet fpaken .
Wat wy fmaken,
reyn lieffde Godts therte meeft verhuecht .
Alle die hier in Godts lieffde blaken,
fullen hem genaken,
ten hemel geraken .
Al ydel, verganckelyc is deertfche vruecht ;
neemt dit voer u oogen, elck jonge juecht
natuere leers fterven, al ifs u verdriet,
aen Godt legs u finnen, voedt altyd duecht
Gods ifs alleene, want alle dinck is niet .

II

LXXIX

\\Tt der diepten roep ick met herten ootmoedich,
duer de kenniife aenfiende myn groote mifdaet
van myn jonkheyt, als feet overvloedich ;
o Godt der genaden, weeit myns behoedich,
want myn fonde myn hoofs verre to boven gaet,
& boven der bergen gewichtich, foo is myn quaet,
gedaen van dbegin mynder dagen,
duer de fotte begeerte & jongen raet,
verfmadende u waerheyt & u goes behagen .
Nu aenfiende myn mifdaet, foo moet ick beclagen
myn groote onwetentheyt van myn jonck leven ;
dus en gedinckt de fonden niet, die ick moet dragen,
maer meet u genade & u goetheyt verheven .
Nu aenmerck ick wel dat my dede fneven,
myn jonge fotheden die voer u ftincken ;
nu biddick, als van uwen goeden geeft gedreven,
o Heere, en wilt de fonden myns jonkheyt niet gedineken .

164
De fonde mynder jonckheyt fynde gedachtich,
foo duncket my nu therte van rouwe fchueren ;
want naer u rechtverdicheyt, o Godt almachtich,
als ghy die aenfiet, dit weet ick warachtich,
foo en mach niemant ftaende blyven noch gedueren ;
want de fterren onreyn fyn, nader fchriftueren,
& faute is in u ingelen gevonden .
Dus moet flu mynen geeft veel dancx befueren,
als ick dincke om alle myn mifdaden & fonden,
ende noch, alfoo den heyligen Petrus can orconden,
fyn nauwe behouden, die oot rechtverdich waren .
Waer fal ick den fondaers, ten eeuwigen ftonden,
ons voer u vertoogen oft openbaren ?
Maer met een betrouwen op u genadich verclaren,
die ghy duer Chriftum alle penitentien wilt fchincken,
dus biddick, duer fyn lydens & doors befwaren
o Heere, en wilt de fonden myns j onckheyt niet gedincken .

Als Jeroboam heb ick, onwyfelyc bedocht,
o Heere Godt, u eeuwige wyfheyt verfteken,
& der jonge fotten onwyfen raet volbrocht,
& nae myn wulpfe finnelycheyt in als gewrocht .

--- 165
Dies fyn de thien geflachten van my aff geweken
dat fyn alle myn duechden, dit mach ick wel fpreken,
& met clagende woorden duer tfondich aenmercken ;
maer noch is een hope crachtich in my gebleken
op u genade, die gaet boven u antler wercken ;
want ghy en begeerde de door niet tot tfondaers verftercken,
maer dat by hem bekeere & leve nae Ezechiels woort .
Dus doer wt myn boot heyt & duyfter vlercken,
naer u ontfermhertigheyt, foomen dander hoort ;
aenfiet myn cranckheyt altyt voort & voort,
oft met den fondaren foudick in duyfterheyt versincken .
Dus noch biddick met alle berouwende accoort
o Heere, en wilt de fonden myns jonckheyt niet gedincken .

PRINCHE .

Princhelycke genade, Godt vol eeuwiger eeren,
noch beclaech ick feet myn fondige jonge tyden,
dat ick duer myn jonck finnich wulps vermeeren,
u niet gevreeft en heb als Heer der Heeren,
noch niet bekent in u goetheyt, naer Salomons belyden .

Leers my duet uwen geeit flu mynen geeit bevryden,
duert fchryven uwer wet in myn herte binnen ;
leers my daer duere fonder hands befnyden ;
als de heylige Magdalena foo verandert myn finnen,
met Jeremias, duet ons geeits beitralicheyt .
Maer fiet op Chrittus, myn eeuwich gewinnen,
ons gefet tot gerechticheyt & tot falicheyt,
dan fal ick mueghen, naer fchrifts verhalicheyt,
met die rechtverdige voer u aenschyn blincken .
Dus biddick, my fiende finder fonden regalicheyt
oHeere, en wilt de fonden mynder joncheyt niet gedincken .
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Hoe hebt ghy my, Cupido,

met

uwer ftralen

duer dbevel ws moeders, duerfchoten foo vierich,
my ftellende in bedwanck, dies tprincepale
der lieffden, om een, de fchoonfte goedertierich,
die therte befpuert heeft, ins wefen manierich ?
Sy is de liefffte onder tfchyn der fonnen,
in myn gefichte boven maten fierich .
Dus, Venus, u byitant wilt my dock jonnen
als ghy Hipomine deeds, die heeft begonnen,
duer uwer raet, om fyn lieffite puere,
Atalanta, die by heeft gewonnen
met loopen veerdich, al vielt hemm fuere .
Toont aen my oock, Venus, alfoo u cuere ;
want lieffs abfentie doer hers & bloet

//

haecken

die in llieffs bedwanck is, moet fuer & foes /J fmaken .

Al moeft is als Perseus ftryden vromelyc,
die duer Andromeda, fyn wertfte lieff,
den ftryt aennam, twaer my fchroemelyc,
& tegen tfee monfter vocht, dwelck by duer gerieff
ter door gebrocht heeft, om der minnen brieff .
Brenkt my al defe feyten to voeren ;
dbedwanck der lieffden doer my ongerieff ;
maer, Venus, ghy en wilt myn beden niet hooren
al moeft is als Leander in druck verfmooren,
die hem to water gaff, foo lieffde net,
om dat by trooft foude molten oorboren
van Hero, dwelck dicmaels foo was gefchiet ;
hoe wel dat hem dwater ten leften lief
onder hem fchuylen, is en wil geenen moet // ftaken
die in flieffs bedwanck is, moet fuer & foes // fnlaken .

Laet my eens gebruycken, toont, Venus, u cracht ;
trooft van de liefffte, duer wien ghy duerfteken
hebt het herte vierich, & my gebracht
int bedwanck ws kints, liens oogen leken
overvloedich van tranen, den mont gefpreken
leer weynich can flu duer lieffs bedwanck,

169
Dus, Venus, toont rafch u foete treken
& laet nemen Cupido tot haer den ganck ;
dat fy tot mywaerts genegen worde eer iet lanck .
Want als ghy, Venus, foo is fy fchoone
Mercurius fprake & oock den fanck
der Serenen heeft de bloeme to bone,
de getrouwicheyt van Themis & oock idoone,
als de maecht Jeffe, wie four elc vroet // maken .
Die in flieffs bedwanck is, moet fuer & foes // fmaken .

PRINCHE,

0 princheffe Venus ! jont my eens duecht,
als ghy Pharis deeds van Trooyen ryckelyc,
die ghy hebt doen cryghen de alder foetfte juecht,
Helena de fchoonfte duet practyckelyc .
Oft wilt my jonnen, als ghy deeds blyckelyc,
Ancontius Sidippe, de maecht vol rouwe,
oft als Uliffis, die ghy onbefwyckelyc
Penelope gaeft vuer fyn eygen vrouwe .
Toont aen my, Venus, alfoo u trouwe,

170 --

dan foude is u dancken tot elcker ftede,
& therte foude dan, dwelc flu als de flouwe
verlicht fyn, foo mocht is leven in vrede .
Maer tis al om niet & verloren belle
;
den repel gefeyt my fwaermoedich doer // waken
die in fliefl's be.dwanck, is moet fuer & foes fmaken .
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LXXXI

DE TWELFF ARTYCKELEN DES CHRISTELYCKEN GELOOVE .

Per

Verbeyt den tyt,

anno 1567

den achflen dach in Mey .

VOORREDEN .

0pdat ick een oprecht chritten mochte gevonden // worden,
ende een iegelyck to antwoorden, diet van my begeren // sal,
foo wil ick in flees hope, wt genade, tallen ilonden // torden,
al wail flat tferpentelyc faet my tot fonden // porden ;
wt een onverganckelyc faet ick my voordaen generen // fal .
Nu ick van tvercoren wick ben, wie ifI die my deren // fal
opden hoeckiteen to timmeren, daer ick op gebout // hebbe ?
Want by is voer my geflorven, die de doot van my weeren //
[fal,
in wiens warachtich woort ick trooft menichfout // hebbe,

alfoo de fchriftuere feyt, daer ick my op betrout // hebbe,
waer in geen bedrock en is, dan f alich eyt & leven // foes ;
dlicht dwelck ick liever dan flyer oft gout // hebbe
bier duet ick rekenfchap van mynen geloove geven // moet .

I . --

HET EERSTE ARTYCKEL DES GELOOFS .

Ick geloove in Godt den Vader finder eeuwicheyt geprefen,
in dat oneyndelyc goes, dryvuldich int wefen,
bermhertich, lanckmoedich, die altyt fyn volck verfchoont,
getrou & rechtverdich ; ick weet dat buyten defen
geenen anderen Godt en is om ons to genefen ;
die boven inden hemel & bier in onfe herten woont ;
die hem niet en heeft onbetuycht gelaten, maer is gecroont
met glorien ; den Vader, daer heden den Soon is wt gewonnen
almachtich, dwelck by wonderbaerlyc wel heeft betoont ;
die voer alle beginselen was, eer den loch is begonnen,
wiens oogen op ons fien ; ja, heeft ons meet liefde willen
[jonnen,
dan den vader eenichfins can bewyfen fyn kint ;
een f}erck geweldich Godt, die wy niet wederftaen en connen,
een oprecht levende Godt, daer al wat ruert dleven in vint .
By defen Godt en is niet onmogelyc, by hint & ontbint,
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die duet weynich als duet veel helpt, hoe fferck van wapen,
Schepper, eeuwige wyfheyt, die al wat wefen heeft verfint ;
fienlyck, onfienlyck, dach, nacht, tmoet hem al vercnapen,
die hemel & aerde vervult & van niet heeft geschapen .

II .

HET TWEEDS ARTYCKEL .

En in Jhefum, myn falichmaker, & in Chriitum fynen
gefalfden, des Heeren fweirels middelaer & mynen
broedere, den eenigen geboren duert goddelyck aencleven ;
fone Godts, duet de cracht des heylichs Geefts beschynen,
eer hem de maecht ontfinck, die hem baerde fonder pynen,
is hem defen naem in den ffoel Davidts in eeuwicheyt gegeven .
Onfen Heere, in geenen anderen naem en is falicheyt noch
[leven,
die ons fyns Vaders rycke heeft vernomen doer fyn bloet .
Den Vader heeft hem lieff, gaff hem al ; ja, by is dat even
beelde des Vaders, dwoort dat in hemel, aerde alien dingen doer,
den heyligen Heere des Sabaoths, dbegin van alle goes ;
niemant dan defen en heeft alleen deere des Vaders ontfangen .
Godt in Chrifto is oprecht getrou, genadich, wys & vroet,
tlaet dat belooft was om to vertreden den cop der flangen,
denMeifias daermen doude wader, roepende, nae fach verlangeii
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diet wt trouwer liefden altemael heeft volbrocht,
al watter belooft was in prophefye, in gefangen,
& heeft alle die aen hem gelooven duet fyn bloet gecocht
& den pegs tuffchen ons & den Vader troulyc gewrocht .

IlL --

HET DERDE ARTYCKEL .

Die ontfangen is vanden heyligen Geeft,
niet wt de wille des vlees, maer wtten goddelycken keeft ;
ware mens fonder vader, ware Godt fonder moeder,
foo dengel fprack, dies Jofeph to min was bevreeft ;
tvrouwen faet, daer de belooften aff getuychden meeft,
wt de lendenen Davidts is voorts comen fweirels behoedere
niet in vele, maer in dyn faet fal Chriftus, u broedere,
geboren worden, die onfe herten duet fynen geeft wil beftralen .
Int faet der engelen en ginckt ons geenfins voerfpoedere,
maer int faet Abrahe genas by onfe qualen ;
al was by in goddelycke gedaenten quam hier beneden dalen,
waer in by ons gelyck werdt, niet dat dwoort is verandert, maer
nam aen dat by niet en was, daelde wtter hoochfter falen,
om to vervullen Efaias prophefye ; flits claer .
Set : een maecht fal ontfangen & bevrucht worden fwaer,
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in haren lyve, duer een onwtfprekelyc begorden ;
dit was die evangeliefe botfchap & dat aengenaem jaer,
daer tvaders brant der liefden den fone toe porden ;
foo dat dwoort, dwelck Godt was, vlees is geworden .

Gheboren wt der maget Maryen,
die vruchte haers lyfs, diemen hoorden gebenedyen
Elifabeth, int geberchte daerfyfe willecom hiet,
& baerden to Bethleem, by keyfer Auguitus tyen,
foo de engelen vercondigden tot een eeuwich verblyen,
doen den fepter van Juda was gecomen to niet ;
duer welcken fone wy fyn verlott wt alien verdriet ;
daer ons de genade duer verfcheen, verdempende de fonde .
Wt den fade Davidts naden vlees, die ons niet en verliet ;
fonder begin, voer Abraham ; wt Godt, nae fchrifts orconde,
maer wtten ifamme Juda ; dais wtter maecht, die genade vonde
by Godt, van haer vlees & bloet der kinderen geworden
[deelachtich .
Nu, ware Godt & menfche vereenicht, die ons fyn ryck jonde ;
in eenen perfoon twee natueren onvermengt feet crachtich ;
onfen opperften pritfer : wie hem fiet, fiet den Vader warachtich,
& heeft die de macht des doors hadde, gebrocht in dolacien,
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• ons van den vloeck verloft & van al die over ons warm
[clachtich,
ende de wet overgelet, in omen tyt der gratien,

• wil getroulyc by ons fyn inden dach der tribulation .

IV .

HET VIERDE ARTYCKEL .

Gheleden onder Pontio Pylato, der Joden rechter,
die ons in eon verbont & in geduerige echter
trouwen, getrout heeft, opgeoffert aent hour
;
eon man der fmerten worden, die den twift was eon bellechter ;
veel lydens is hem omringt, onfer alder voervechter,

• hebben hem fonder oorfaeck duerwondt menichfout .
Op fyn fchouderen droech by de fonden van jonck & out,
als eon flachfchaepken, fwygende, fonder woorden oft reden .
wat foude by de wyngaert moor does, die by hadde gebout ?
Duer fyn eygen bloet is by int heylige gegaen & ons verbeden,
den eenigen prifter eons geoffert op Calvarien to diet fteden,
gecruyft, gefforven, bringende bier doer dleven tonfer baton,
begraven in eon nieu graff, nader Jotfer feden ;
nedergedaelt duet fyn pyne, verwon by de helfche potentates .
Syn fiele en is finder hellen niet gelaten,
maer heeft, duet fyn door, de door in viaorien verfonden,
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• duer fyn vernederinge ons verhoocht boven maten,
• die geloovige den bans der gevanckeniff'en ontbonden
wiens geboorte, lyden, fterven, is die betalinge onfer fonden .

V.

HET VYFDE ARTYCKEL .

Ten derden dage is by verrefen vander door ;
waer duer wy alle leven fullen in eeuwicheyt, alzoot
aen Jonas, figuerlycker wyfe, wel is bewefen .
Chriftus fprack : ontbint defen tempel, tis noot ;
in dry dagen fal icken opmaken . Hier aen blycket bloot
dat hy, ten derden dage, warachtich is verrefen .
Syn verryfenifl'e is fekerlyck gebleken by defen
dat de engelen fpraken tot de vroukens & antler vrinden
by is opgeftaen, by en is hier niet, foo wy claerlyc lefen ;
fiet, gaet in Galalea : daer fully hem vinden
& is daer van vele gefien ; daer haren druck duer quam inden .
Nu voortane en heeft de door over hem niet meer gewelt ;
ons borgerfchap is inden hemel, by fvaders eenigen beminden,

• heeft ons doer Chriftum inde onbevleckte erffeniife geffelt,
• is nu byden Vader ons voorfprake, die behouwen heeft
[bet velt ;
12
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als ons den Sathan voor Godt wilde accuferen .
Want, alfoo wy duet Adam met de door fyn gequelt,
foo fullen wy duerChriilum leven, die ons brocht wt verneren,
& hem lien, foo by is, finder eeuwicheyt, met Godt triompheren .

VI . -

HET SESTE ARTYCKEL .

Hy is opgeclommen ten hemel, in ons Vaders lant,
fienlyc, duet fyn cracht, buyten fmenfen verftant,
in eender wolken, opden berth van Olyveten,
met vruechden & clinckender bafuynen ; want
by moefte inde hoochte varen, fatten ter rechter hant
fyns Vaders, opdat hyt boven, beneden, doer fyn cracht on[gemeten
allomme vervullen foude ; op dat elck eene foo weten
dat hy, nae fynder menf heyt, den hemel heeft genomen inne,
& heeft nu alle gewelt, in hemel & op aerden, gefeten
inde cracht fyns Vaders, foo by dede voerden beginne .
Defen Heere en llaept niet, want dengels gefinne
& alle gewelt is hem onderdanich ; by is coninck & almachtich .
Die rechte hant Godts hour de vi&orie ; tonfen gewinne,
heeft Godt Chriito verweckt, dies ben ick fekerlyc gedachtich
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dat is, veer ick leve oft fterve, foo hoore ick den Heere
[warachtich .
Wie fal ons dan befchuldigen oft wie fal ons mogen pramen ?
Hy bondt die gevangheniffe & maeckten ons levendich, feer
[crachtich,
& fyn duer hem verweckt : dies hem Sathan wel mach fchamen
ons met Chrifto, in een hemels wefen, vereenicht altefamen .

VII,

HET SEVENSTE ARTYCKEL .

Van daer fal by weder comen, daer elck geloovich here nae
[wacht,
oordeelende goede & quaede ; ja, alle dmenschen geilacht,
fienlyck in eender wolken, nader bafuynen gefchal .
Wy en fullen niet al ontllapen, hier op heb ick acht,
maer fullen alle verandert worden ; subyt, als een dieff finder
[nacht,
fal fyn toecomft fyn & ons verlofl'en van alle ongeval .
Chriftus met fynen heyligen de weirelt oordeelen fal,
& dat nae dwoort fyns Evangeliums, bier int cort gefomt,
foo by duer de ganfe weirelt to prekene beval .
Wie in my gelooft, feyt by, en derff niet wefen verfchroemt ;
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by en fal int oordeel niet comen ; maer flees fullen wefen
[verdoemt,
die niet en gelooven, noch en hebben dwoort niet willen
[aencleven .
Court, feyt hy, gebenedyde, u
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mynder beroemt,

in myn rycke, ghy hebt de behoeftigen fpyfe gegeven ;
gaet, vermaledyde, ghy moet eeuwich fyn verdreven
int vier u bereyt vanden beginne met alle helfche draken ;
maer de volftandige fullen met Godt worden verheven
& de eeuwige verblydinge fal fulke genaken,
die Godts woort gelooven, nuchteren fyn, bidden & waken t

VIII .

HET ACHSTE ARTYCKEL .

Ick geloove inden heyligen Geeft,
die finder waerheyt is leyende aldermeefl,
den trooffer van alle herten, die haer bedroeven ;
die alle fwacke verfterckt, die fyn bevreeft ;
die ons wedergebaert heeft & tegen thelfche tempeeft
bewaert & verfegelt al wat wy behoeven,
& getuycht onfen geeft, dwelck wy fekerlyc proeven
flat wy Godts kinderen fyn & roepen : Vader ! in ons gebet ;
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die wt Godt gegaen is & heeft van Chriito fonder thoeven
genomen & ons vercondicht, dat wy fyn fuyver & net,
gewaifen duet dlammekens bloet, & fyn falich, niet duet
[de wet,
maer duert geloove . Defer trooiter verfcheen ons index Jor.[danen,
daer Godt fprack : dit is myn fore, die ick minne, u merle let .
Hoort hem hier toe, van ons defer heyligen Geed recht
[vermanen,
daer fyn wel veel dienften, maer een Heer, die ons focht met
tranen ;
een Godt, veel gaven, maer eenen Geeft gehuldich,
die duet den adem fyns monts alle wegen can banen ;
die dwoort in fyn appoitelen, geloovigen, verbreyt menich[vuldich
dus fyn wyVader, Sone, Heylich Geed gelycke eere fchuldich .

IX. --

HET NEGENSTE ARTYCKEL .

Ick geloove latter is een chriftelycke Kercke,
die de weirelt niet en kept, dies icker nae hercke,
daer ChrifFus alle loge totter eynde by wil blyven ;

--
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liens hoofs by is, op defen iteen gaet to wercke,
fyn dienaers prekende, foo ick bemercke,
dat elck in Chriftus naem vergevinge der fonden fal beclyven,

• is alghemeyn verftrooyt, getimmert, nae Paulus fchryven,
op Chriftus Jefus, dais den grondt der appoftelen & pro[pheten,

• opt louter reyn woort, al fietmenfe verdryven .
Chriftus heylichtfe duert waterbat ins woordt ongemeten ;
gemeynfchap der heyligen heeftfe, foo elck mach weten,

• fyn in Chriflo een lichaem & been van fyn leden .

wie

dees leere niet en heeft, tfyn Johannes fecreten,

en fullen wy niet ontfangen in eeniger fteden ;
maer wie de rechte herders hoort leerende de rechte feden,
hooren Chriftus felver & falfe onder fyn fchaepkens tellen .
Defe fynt daer by fynen Vader om heeft gebeden ;
geen antler fondament en coachmen hem to leggen quellen
dees kerck bewaert Godt tegen alle gewelt & poorten der
[hellen .

X . --

HET THIENSTE ARTYCKEL .

Ick geloove latter is vergevinge der fonden,
wt genaden, duert woort dwelck hem lief duerwonden,

hebbende hem felven tot eenen foeten rueck gedreven .
De vrindelycheyt des Vaders verfcheen ons to diet fonden,
doen tuffchen Godt en den mens defen middelaer was ge[geven ;
& is eens opgeoffert & aen den cruyce verheven .
Daer en is niet verdoemlycx in haer die Chriftus aencleven,
niet om de wercken des gerechticheyts, maer
by maeckten ons falich, doen wy waren verdreven,
duet Jefum Chriftum, wt genaden onfen eenigen middelaer,

• beval vergevinge der fonden to preken ins openbaer .
Alle die gedoopt worden fullen duert geloove fyn behouwen
aen Jefum Chriftum, want al ons wercken fyn vuyl & onclaer ;
want fy hebben al gefondicht : kinds, mans & vrouwen,

• behoeven Godts genade, goetheyt & dbetrouwen
latter antlers geenen middelaer oft anderen naem en is .
Hier op de geloovige onbewegelyc vaft bouwen

• worden, doer Chriftus door, getrooft, fterck, vroom & fris,
• fyn wt genaden, om niet, vergevinge haerder fonden gewis .

XI .

HET ELFSTE ARTYCKEL .

Ick geloove dat tvlees, ten leften fal verryfen,
foo Chriftus warachtich voer heeft willen bewyfen,

• fal ons ten leflen eynde wederom verfamen .
Hy falfe vander door verloffen, our -hem eeuwich to pryfen
die boofe ten oordeel ; de goede fullen haer verjolyfen ;
want de doode fullen leven & opflaen met haer lichaem,
met defe myn huyt, met myn oogen ; flits Jobs ramen .
Mvnen Heer, mynen verloffer ick aenfchouwen fal

• my wtter aerden opwekken ; och ! den aengenamen
tyt, duere court, flat de ftemme wil gaen over al,
foo flat die inden grave fullen voorts comen nae tgefchal
der lefter bafuynen ; flan foo fal ophouwen de door,

• flat men onverganckelyc gefaeyt heeft in flit aertfe dal,
fal onverganckelyc, eerlyck in heerlycheyt groot,
wederom opflaen in een hemels wefen ; geenen tytelycken
[foot
van houwen noch trouwen en falmen daer huferen ;
flat wy

flu

door een doncker woort fien, fullent dan claer
[& bloot,

van aenfichte tot aenfichte, aenfchouwen & gronderen,

• fullen finder eeuwicheyt altyd byden Heere triompheren .
XII .

HET TWELFSTE ENDS LESTE ARTYCKEL .

Ick geloove flatter is een eeuwich leven hier naer ;
al ift flat wy verlaten, duer tytelycke vaer,
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hugs, hoff, ouders, broeders, kinders, vrouwen die wy aen[hangen,
foo is ons gewiifelyc belooft duer onfen vaften pilaer,
hondertfout hier vuere in defer tyt, & to comer daer
wy de croone des eeuwigen levers fullen ontfangen,
dwelck nooyt ooge en heeft gefien, daer elck wel nae mach
[verlangen .
Als ons flees weirelt is aendoende verdriet & torment,
al verblytfe haer, & al trueren wy duert veritrangen,
tis om eenen cleynen tyt to doene ; Godts beloofte is ons wel
[bekent
wie inden fore gelooft, hevet eeuwich lever present,
daer wy de Godtheyt fullen aenfchouwen, nae ons felfs be[hagen,
& heeft ons een onverganckelycke erve in den hemel excellent
bewaert, daer wy vry fullen fyn van fonder & plagen .
Want gelyc een fchaduwe oft dome vergaen ons dagen ;
maer duyfent jaer is als den dach van gifteren hier tegen .
Dan fal by ons tranen afdwaen, flan fal eynden ons clagen ;
nu Chiitus fluent geloove in ons woont, wie fal ons toch be[wegen,
die ons inden eeuwicheyt tot erfgenaem duer fyn door heeft
[vercregen?
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In dit geloove, o Vader der heerfcharen,
hoes met my gaet, in geluck, lyden oft plagen,
wilt my ilercken duer uwen geed, & hier inne bewaren
int begin, middel & int eynde van myn dagen ;
want fonder tgeloove ift onmogelyck Gode to behagen .
Finis per Verbeyt den tyt fefit
1567 in Mey .
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IKeert wedere, o hugs van Ifrahel,
foekt my, fpreekt de Heere, & ghy fult leven ;
is en wil des fondaers door niet of fyn gequel .
Bekeert u, fyn goetheyt is groot verheven ;
volcht fyn paden, ende en wilt niet beven ;
aenveert den fchilt des geloofs feet crachtich,
den helm der falicheyt laet aen u eleven .
Hoops in fyn goetheyt, want by is warachtich,
by die Ifrahel fpyfde van honger clachtich ;
by was met Davidt als by Golyadt verwan .
Vergeeft, u wort vergeven, fyt eendrachtich ;
de welluflen des vlees wilier fcheyden van .
Vaft ghelooft, betrout, hoops duet lieffden ; want als dan
waerfchou is u, broeders, fully tvyants veneer // vlien,
fal Godt, als Vader bermhertich, fterc neer // lien .

-- i88 -Saechtmoedigheyt, bewyft dock alle menfchen ;
wat ghy den miniren doer, dat doedy den Heere ;
verdraecht wt lieffden van die u quaet wenfchen ;
foeckt hem, by en fal u flu noch nimmermeere
verlaten, al fydy vol van verfeere,
want falich fyn fy alle die op hem hoopen .
Salichmaker der weirelt, vol alder eere,
laet voer uwen broeder u hant itaen open ;
verfmaetfe waer datfe comen geloopen,
valfche leeraers, want, broeders, den tyt is hier .
Met menfchelyck aes, ja, daer four cnopen,
fouden fy de rechtverdige verleyden fchier,
maer verbeyt, broeders ; want als een fterck bernende vier,
crachtich, met gewelt, dus wilt hem eer // bien,
fal Godt, als Vader bermhertich, fterck neer // fien .

Leyt van u aff der duyfterheyts wercken,
rechtverdicht u wefen ;
by is vuer ons, de Heore, wilt dit aenmercken .
Volcht fyn woorden, en wilt niet vreefen ;
acht niet op Jefabels plucken & teefen,
al fiedy Athalia perfevereren,
fittende under Pharo als de meefen .

Inden flack looft Godt, wilt niet murmureren ;
Vliet Babel, de Heere wiltfe verdetlruweren,
als Daniel Bel en Bels propheten merle .
Als Helias, wilt glorificeren
Gods in u wercken ; helps, nader lieffden fede,
uwen naeiten volder goedertierichede .
Wilt als geloovige des Heeren Heer // plien ;
fal Godt, als Vader bermhertich, tlerck neer // flea .

Als een vader fyn kint, fal by u ontfermen,
blyffdy vatl in hem, duert geloove geplant .
Hy roept u minnelyck, met openen ermen,
blyft vail inde hope als campyoenen vaelyant .
Duer fyn ftercke bermherticheyt, by verwant
fonde, duevel, weirelt, ja, & de door ;
nederfiende, by fyn bermherticheyt fans
op der menfchen kinderen in grooter foot,
liggende gevangen in des vyants fchoot .
Bus laet ons lieffde tot hemwaerts ryfen ;
elk betere hem felven, hoot vuer hoot .
Soo fal ons Godt duer hem ins geloove pryfen ;
want foo doende tot onfen veriolyfen,
verfmayende die u anderen keer // rien,
fal God; als vader vermhertich, fterck neer // flea,
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PRINCHE .

Princhelycke Godt der weirelt excellent,
al hebben wy, als Jeroboam, verlaten
u geboden & onfen naeften gefchent,
wy bidden genade ; wilt niet verwaten
u hantwerck, Heere, maer court haer to baten ;
index noot roept tot u fmenfchen geflachte ;
elc een fal hem beteren, tfy van wat frate .
Niemant, Heere, dan ghy, hoe groot van machte,
en mach ons hinderen ; ghy diet gedachte
der menfchen weet, een jaloers Godt tot alder tyt,
beminnende den vrede, feet groot van vrachte .
Verleent ons een nieu herte, o Godt gebenedyt !
Want foo, fonder naemaels to hebben verwyt,
levende na dwoort, alle dage dat meet // wien,
fal Godt, als vader bermhertich, flerck neer // fien .
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Verloren fore, van Gode gekeert,
bekent, beweent & betert u fonden groot,
eer ghy wort ontgoeyt, ontwyt, onteert ;
want die heden leeft, die is morgen door .
Belyt a mifdaet, hebt berou, tis foot ;
flaet op & gaet uwen vader inden fchoot ;
haefl u, bids hem genade, erm & rycke,
gaet aen fyn tafel, eet met hem dbroot ;
fchout de doornen, gaet rode roofer root,
& vroet met de verkens niet meer ins flyck .
Syt u fonden bekermende, Petrus gelycke ;
met rouwe hebt als Magdalena verfycke ;
betrout Godt, als de fchaker de met hem geflaen,
eer u lands verdrinckt, haefl u, maeckt den dycke
het is beter heden, als morgen gedaen .
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Verloren fiele, maeck dat ghy Overt vonden ;
peyit wie & van waer dat ghy fyt ;
itaet op & gaet wt den put der fonden ;
werckt heden, forcht voor den morgen altyt .
Haeft u, doer aen u bruyloft habyt ;
draecht den rinck des geloofs om profyt,
hebt hope, geloove & charitate ;
hoops in Godt, bemindt Godt, draecht geenen nyt
doet wt u fchaemfchoenen fonder refpyt,
ende en gaet inden wyngaert niet to late .
Wins goede vruchten, het Overt u baten ;
maeckt dat u fiele, veel olie vase ;
wilt als tvrouken tot Jefum gaen ;
belydt u fchult, melt u in goede gate
het is beset heden, als morgen gedaen .

Verloren fchaep, wacht u voer dry wolven
voer tvlees, de weirelt & voer de vyant .
Al waerdy tuifchen vier mueren gedolven,
ghy moet irerven & wech in een antler lant .
Staet op, & doer aff den fondigen brant,
nemet cruys der penitencien in de hart,
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& laet u leer fyn u quade wercken ;
vreeft Godts oordeel, ontfiet der hellen brant,
voecht u in de gebeden : want
daer fonden fyn en mach geen duecht verftercken .
Open is den fchat der heyliger kerken ;
de priefters verwachten daer leecken & clerken ;
wilt Davidts beteringe gale flaen ;
wilt de dronckenheyt ws levens merken
het is beter heden, als morgen gedaen .

PRINCHE .

Sydy een verloren fone ?
Wilt voer u mifdaet fuchten & kermen,
gaet tot uwen vader alder duecht gewoone,
laet hem tranen van berou verwermen .
Begeirt genade, by fal ws ontfermen,
minnelyck cuffende, ontfangen u in fynen ermen,
fyn ryck u als fyn erfgenaem geven ;
by fal u voeden, ophouden & befchermen,
& vergeven u, u voerleden quade termen,
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'94 u foute, mifdaen, miffeyt & mif'chreven .
Betert u fonden als heden bedreven ;
ghy en weet niet of ghy morgen fult leven .
Staet op & gaet ; ghy fult gratie ontfaen .
Ghy wetet dock wel, Prinche verheven
het is beter heden, als morgen gedaen .
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eefl is elck gierich als den rycke vrecke
en heeft op derm huyfman geen ontfermen,
maer veracht hem in dermoe als een ilecke .
Lafaro en baet fuchten, cryten oft kermen ;
derm huyfman heeft nu, Godt, betert cleyn befchermen .
Tis meeft al gierich, meefler & cnapen,
donnoofele en weten nievers waer ochermen ;
foo mordadich is de vrecke int betrapen,
want by verfchuert Godts onnoofel fchapen .
Al heeft Chriftus voer elcken geflorven de doot,
elck wilt op donnoofel bloet gieten & gapen,
op Lafarus den huyfman, die heeft gevens foot,
makende als den koeckoeck blooter dan bloot,
& laet hem, och lacer ! met honger duerkerven
de rycke vrecke laet Lafarum

flu

flerven .

196 .-De vrecke fchynt op Lafarum heel verbolgen,
midis dat by hem van honger laet fneven .
Wie fietmen nu Marcum Curtium na volgen,
die voer tgemeyn volck gewillich gaff fyn leven ?
Meeit elck leers nu Marcum Craifum aencleven,
wiens giericheyt noyt en was to payene,
den welcken gefmolten gout Overt ingegeven
om fyn giericheyt bat to verfayene .
Exempel neemt, oft trat eens quaem to drayene,
o vrecke, die Lafarum doer den achterfpoet ;
dermoede begins voer Godt to crayene,
Batmen aldus fuypt der onnoofelen bloet .
Meeit worpt hem felven ins helfche gloet,
recht oft by trycke Godts niet en wou verwerven
de rycke vrecke laet Lafarum

flu

fterven .

De vrecke is als een dieff, een moordenaere ;
want waer by can, f .uyt by Lafaro den mont .
Sulck erm huyfman tterft

flu

bycans van vare,

geldeloos, nerloos, ick maecket u cons ;
diet beteren fouwen en doens niet goes rout ;
Lafarus gaet

flu

allomme verloren .
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Is lit gehouden trecht doopfels verbont,
daer ghy Godt hebt vane trouwe gefworen ?
Lacen ! neent : hoe fully verbeyden Godts thoren,
als ghy fult rekeninge doen, verre & by,
van dat ghy ontfaen hebt van achter tot voren ?
Dan moechdy wel thoot crauwen, want Chriftus feyt vry
war ghy mynen minften doer, dat doedy my .
Maer al feyt lit Chriftus, men achter voer fcherven
de rycke vrecke laet Lafarum flu fterven .

PRINCHE .

Duyfentich dooden fterft Lafarus ferteyn,
doer den vrecke gierich boven maten .
Die Lafarum nu tvel aff ftroopt, als een deyn,
is dat een werck van charitaten ?
Des naeften met honger verdrucken & haten,
is lit den hongerigen gefpyft, die fucht & weent ?
Is lit van twee tabbaers den eenen gelaten ?
Is lit Godt gedeylt van dat by u verleent ?
Is lit met uwen vyant in Godt vereent ?
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Is dit den dortligen gelaeft, vroech & fpade ?
Is dit Godt gevolcht, och ! herten verileent ?
Is dit Lafarum gedaen genade ?
Is dit gedaen foo ghy wont dat men u dale?
Ick fegge : neent ! al foumen my bederven
de rycke vrecke laet Lafarum nu fterven .

4,4 49.~
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LXXXV

Hoe court eeni~h nienfche foo ilom verweert,
foo vol erchs, foo verkeert, dat by vrouwen onteett,
daer ooyt duecht & vruecht by voort gebrocht //is?
Ghy, mans, die vroi kens vermomboort begeert,
doer foo natuere leers, vron ven loff vermeert ;
want tot behulp van den man tvrouken eerit bedocht //is ;
naer tbelde Godts fy ins paradys gewrocht //is,
daer Adam, deerffe man, // buyten ins velt began ;
met Chriitus bloet fy oock gecocht //is,
hoe wel nochtan // tferpent haer eerit verwan .

Waer een vrouwe is, daer is gemack, elck genieter van ;
van vrouwen wordet bequaemite voetfel gefogen ;
fonder vrouwen qualyc iemant wet geleven can ;
by vrouwen fyn felden mans bedrogen,
midis vrouwen fyn dickwils vyanden vertogen .
Dies vrouwen, foot recht is, veel voordeels verwerven ;
hebdy vrouwen geplogen ? Segt vry ongelogen
wie can tfolaes van vrouwen gederven ?
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Dat Davidt, luft foeckende, trooft & gemack,
fynen houwelyc brack // & Uriam duerftack,
tonrechte geeft men Berfabea tverwyt
fyn eygen finlycheyt bracht hem inden fack
dat hyfe foo lieff fprack //, die foo tot hem track .
Als mans lieffde verwint, crygen vroukens gecryt
Ick leg : vrouwen volck is der weirelt jolyt,
dbyfyn van vrouwen verhuecht int aenfchouwen,
dworftelen tegen vrouwen geen bequamer ftrydt ;
vrouwen by trouwen // belt liefde onderhouwen,
en, daede Godt, elck wenfchte nae darmkens fonder
[mouwen .
Vrouwen fyn dbegin van alle ftaten,
duyfent menfchen van eeuwen bederven fouwen,
en deden vrouwen niet wercken van caritaten .
Vrouwen gaen ter kercken, mans achter f}raten ;
en deden de vrouwen, de weirelt moefte heel verfterven .
Antwordt, heeren, prelaten // & onderfaten
wie can tfolaes van vrouwen gederven ?

Pryfdy Adam, Noe oft Abrahams wercken ?
wildy mans loff ftercken // met patriarchen ?
Pryft dan oock Sara, Rachel & Liam .
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Pryfdy docktoors & geleerde clercken,

verlichters der kercken 1/? Wilt difgelycx oock mercken
op Delboram & Moyfes fufter Mariam,
melt vry de Sibillen by Efaiam
& fiet wat figueren & fchriften fy rueren
ghy vint Martham //, Magdalena by Meffiam,
als Chriftus mebrueren //, tallen uren // verdueren .
Siedy martelaers voer Chriftus tfaemen befueren ?
Ghy vint Catharinam & meet mertelerifen .
Vindy Jofephs voer haer eere ftaen als mueren ?
Ghy vindt oock Agnes & maegdelycke princerifen .
Siedy Maers by oorlogen quaetwillige perifen ?
Siet Panthafileum oock houwen & kerven .
Mans prys ick ; met vroukens geen meerder oft foeter
troofterffen
wie can den tfolaes van vrouwen gederven ?

PRINC HE .

Eert den boom daer de vruecht des levens wt fproot
bracht Eva de door, // Marya ons boot
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voer den ferpents beet dierbaer medefyne ;
fweirels falicheyt, tfacramentelyc broot,
tvrouwen lichaem belloot // & bracht voort fonder noot .
Alle vroukens bevryende van fchimpers fenyne,
vrouwen leeitmen van Chriilus begraciet to fyne
duer tgroot onderstant dat by aen haer vans
een vrouken crycht tpatroon van fynen aenfchyne ;
waer by reysde duer tlant //, altoos vrouwen byder hant ;
de vrouwen hebben dappoitelen Godts vermant,
al fchreyende met haer ter door, waert gaende .
Op vrouwen by den heyligen Geeit oock fandt ;
de vrouwen vertoonde by hem eerit vander door op[ftaende ;
vrouwen fyn alien druck vander flood afllaende ;
vrouwen als mans in hemel in aerde erven .
Dies ick noch iluyte foo ick eerit vermaende
wie can dbehulp van vrouwen gederven ?

LXXXVI

Ghy,

erm gierich mens, die dongeloof aencleeft,

wiens herte doers forgen van gebreke beefs,
die geen rufte inwendich, midis tgierich fpueren
des goedts becueren,
hier en moecht vinden, maer tot een flaeff u begeeft,
vanden fchat des boot heyts, daer ghy dock maer en leeft,
eenen cleynen tyt in veel dolueren,
fiet, u fal gebueren
een haeftich fterven : wetty dit niet van vueren,
eer ghy de weirelt volcht, met haer luften fwaer,
daer ghy fiele & lyff om gaet avontueren ?
weer trecht oft onrecht is, ghy flypet al naer
vreck van leven, inwendich & openbaer,
Hoe pyndy tgemack van a goes to dervene
Ter redelycker wys forgen, prys ick wel ; maer
fot is hy, die hier erm leeft one ryc to ftervene .
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Ghy leeft hier ermhertich, nau en dorffdy eten,
& denckt om geen fterven, in ryckeyt gefeten .
Ghy forgt voer gebreck : fiet, u ryc en mach niet ftaen ;
het vergaet feer faen .
Hoe moechdy dan uwen naeften ontwegen, ontmeten ?
En den ermen buyck hebdy altemael vergeten
Die felve mate fully van Godt ontfaen ;
menigen droeven traen
fully namaels befchreyen ; u valfchen waen,
uwen fchat fal verdwynen gelyc een blomme ;
dat ghy verfpaert hebt, fal u ins lefte afgaen .
Wat helps dock den dooyen een groote fomme ?
fchoudt uwen afgodt, want den wech gaet cromme ;
ghy en words niet mifnaemt, flits trecht ; feyt daeromme
lot is hy, die hier erm leeft om ryc to ftervene .

Hoe moechdy in u dwaef heyt foo verftyven ?
Condy tvier des giericheyts niet verdryven,
dwelck u erm doer leven om veel to vergeiren ?
Het doer feer deiren
u hers, dwelck verfot is opde roode fchyven ;
die ghy niet en gebruyckt, fullen hier blyven,
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antler fullent verteiren .
Hoe moechdy u aldus vreck, gierich geneiren,
& laet u erm fiele liggen wroeten int fans,
die geftelt fal worden byden oncleiren !
Wat leven leydy ? Merckt toch u mifverftant
diendy niet den Mamon, een knecht vanden vyant ?
Den cnagenden worm ftaet u to verwervene .
Blyfdy even wreckgierich, tis dwaef heyt ; want
fot is by, die hier erm leeft om ryc to ftervene .

PRINCHE .

Waer wildy met de fake in deynde henen ?
Wat onfchult wetty ? Godts woort is verfchenen
dit hebdy Bans verlaten & ftelt uwen moet
opt verganckelyc goes .
Als ghy van fieckten bier fult liggen ftenen,
& hope van leven is al verdwenen,
wat fal u uwen rycdom baten & tfparen vroet ?
Siet wel wat ghy doer
fterfdy dan in eenen onfaligen voerfpoet,
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hebbende den boofen fchadt voer eenen gods,
dan heeft u de giericheyt onder haren voer .
Wordy met recht niet wel genaemt eenen fot ?
En hebbet qualyc gebruyckt tegen Godts gebodt ?
Wat fekers ftaet u dock hier to ervene
dan dwoort latter is volgende hier merle tflot ?
Sot is hy, die erm leeft om ryc to ftervene .
Geftelt op de Goubloem feefte
per U'erbeyt den tyt A° 1564 4 Appril
Olyftak in Antwerpen .

LXXX VII

am

latter niemant en mochte falich wefen

maer moeite alle duer Adam den door fterven,
foo heeft Godt gefonden fynen fore geprefen,
om datfe die al foude genefen,
die in hem geloofden, dat die fouwen beerven
Godts eeuwich rycke, & niet bederven
dwelck dat ons duer Chritlum moet aencleven .
Want van ons felven en corner wy niet verwerven
dan den eeuwigen door ; dus wilt fonder beven
vatl in hem gelooven, die ons belooft heeft dleven,
gelyc Abraham geloofde, fonder verfagen
Bat hem Godt, op Balder fekerile, foude geven
tgene Bat by hem beloofde in fyn dagen .
Dus, wie in hem gelooft, fyt fonder clagen ;
want het fal u voer gerechticheyt, in Godts aenfchyn,
gerekent wefen, al wiltmen u daerom verjagen
die perfevereert totter eynde, fal falich fyn .
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Weeft vroom int geloove, wilt dat vry belyen
dat wy van Godt hebben wt genade ontfaen ;
want wy fyn daer op befegelt, tonfer verblyen,
met fynen geeft der waerheyt, die ons fal bevryen
van het voortbrengen der geflachten der flangen .
Dus, en wilt haer leeringe niet aenhangen,
al ift dat fy feggen : Chriftus is hier en daer ;
maer melt alleene op Chriftum u verlangen,
die ons dit to voren heeft gefeyt feer claer,
latter veel valfche propheten opftaen fullen voerwaer .
En weert mogelyc, fy fouden oock verleyden
duytvercorne Godts ; maer vreeft niet een haer
fynen geeft en fal van ons niet fcheyden,
maer fal fynen trooft in ons herte verbreyden,
als fy ons willen doen drincken van haer fenyn .
Dus, laet ons vaft int geloove Chriftum verbeyden
die perfevereert totten eynde, fal falich fyn .

Paulus doer ons totten Colofenfen een vermaen
dat wy ons niet en fouden laten bedriegen
van de gheen, die op haer eygen gerechticheyt ftaen ;
want met den geed fyns moms falfe Godts verflaen .
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Dus, en laet u riiet met geene fabelen wiegen ;
al if dat de geveyfde de hoecken duervliegen
om een Jode to maken, foo Matheus vermondt,
& acht niet hoe dat fy geveyfdelyc liegen .
Chrifrus is onfen Been, daer wy op fyn gegrondt,
die fal ons bewaren tot eeuwiger front ;
want duer hem foo molten wy perfevereren .
Al leggen fy ons menigen loofen vondt,
met Chrifrum foo fullen wy daer wel duer pafferen .
Al if dat fy u totter door toe perfequeren,
fyt vroom int geloove, in elcken termyn,
& weefr gedachtich Chrifrus declareren
die perfevereert totten eynde, fal falich fyn .

PRINCHE .

Al wiltmen u om u geloove verbannen,
oft dat ghy daerom moet lyden eenich verdriet ;
al fiedy de nydige haer bogen fpannen,
frrydt vroom int geloove, als ridderlycke mannen ;
Want den knecht dan als fynen meefter gefchiet .

I4

-- 210 --

Dus blyft int geloove, en wilt niet flachten bet net,
dat men daer met alien winden fiet wayen ;
want dit was Chriftus propooft, & ooc antlers niet,
dat wy ons niet en fouden laten befchayen
met valfche leeringen, die ons mochten verlayen,
& als dan foo van den geloove keeren .
Dus later ons genoech fyn & daer me payen,
dat ons dit voerfeyt heeft de Heere des Heeren
blyft vaft in my, en acht op geen verfeeren,
al ift dat fy u doen tormentelyc gepyn ;
wilt int geloove fynen loff vermeeren
die perfevereert rotten eynde, fal falich fyn .
Den foot doet vele.

AANTEEKENINGEN .

XLIII . bl . 8 . De Wyngaertrancke of de Bloeyende Wyngaert van Berchem, met zinspreuk : « Niet sonder God » nam
een aanzienlijk deel aan het Antwerpsche Landjuweel van i61,
en ook volgens La . Serna (Memoire hist . sur la biblioth. de
i60
Bourgogne, p . i6o) aan het Haagspel to Vilvoorden in.
Men vindt een referein van den dichter C o n s t e b e m i n
ik in de Refereynen, end ., op de Corenhloeme binnen Brussele
A° 1562, en . Brussel, 1563 . Zijn echte naam is ons onbekend .
XLIV . bl . 12 . Vol g h e b r e c k x is het schuilwoord van een lid der
Turnhoutsche Kamer Bet H e y b l o e m k e n, met zinspreuk
« Wy Heybloemkens bieen vrucht met bliiscapen n Dezelfde
dichter onderteekende het Spel van Sinnen, door de Heibloem
in het Landjuweel van 1561 uitgevoerd . Een tweede stuk, ter
zelfder gelegenheid gespeeld, eene Factie, is geteekend : Vol
Dit laatste woord, echter, mag men
g h e b r e cx . D e .Hose
niet, denken wij, voor den naam des dichters aannemen ; het
is, nevens de zinspreuk, een tweede raadsel . Men vindt meermaals dergelijke naamwoorden aan bet einde van andere spelen,
zooals b . v . LeerZe, Poortier, enz .
XLV en XLVI . De onderteekenaar van dit eerste referein : A . van
Molle is ook de opsteller van een antler stuk, dat in den bundel
van de Bruyne voorkomt (no 86) namelijk de Retrograde op
bet huwelijk van meester Barnaerd Colaerts met jonc j'rou Johannd
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van Cuyck, den r July i68 . Bet draagt in onze verzameling

het volgnummer XLVI . Hij behaalde den oppersten prijs op het
Prinsfeest, welk to Brussel gevierd werd, op de C o r e n b l o e m e,
in het jaar i 562 . Zijn bekroond Referein komt voor in de

Refereinen ende Liedekens . . . . op de Corenbloeme kamere binnen
Brussele, anno 1562, enz, bl . 24 . Al wat wij van hem weten, is,
dat hij lid was der J e n e t ten o n g e l e e r d to Lier . Deze dichter
is niet to verwarren met een antler « Rhetorisyn » die teekent

L a e t w r u e t e n de M o 1 . Deze laatste heeft het Brusselsche
Refereinboek van i 562 met een stuk versierd, en was lid der
Goudbloem van Antwerpen . In de Brusselsche boekerij bestaat
er van hem een handschrift : Van Eneas en Dido, twee amorose

spelen ghemaekt ende ghespeelt Tantwerpen, Ao 1561 . Snellaert

spreekt in zijne Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst,
hi . 169, over deze twee stukken, en doer opmerken, dat het
spel van Eneas en Dido van de Mol, zich in den bundel van

J .-B . Houwaert bevindt, aldus betiteld : Den handel der amoureusheyt, en hij vraagt : Wie is de warachtige schrijver ?

XLVII . Dit stuk is eene der zoo talrijke behandelingen van het Hoogelied, destijds in het licht gegeven . De meeste dezer stukken
zijn even duister van zin ale gebrekkig van vorm . Bier ook

ontmoeten wij woorden en spreekwijzen, welke eenige opheldering noodig hebben, om verstaanbaar to worden, zoo b . v .
bl . 19, v . 14 : Ja, al is Cypers edel . . ., en hi . 20, v . 14 : sonser ;
misschien moet men daar sonder of wel tonser lezen .

XLIX . Dit referein komt tweemaal voor in den bundel van de Bruyne ;
eens onder no 122, en eens onder nQ 133 . De afschrijver doer

dit zelf opmerken bij middel eener kantteekening . De afwijkingen der twee teksten zijn zonder belang .

L en LI . De dichter Egbert Meynerts is one gansch onbekend . Wij
vinden hem nergens vermeld, noch in Witsen Geysbeek, noch

in Jonckbloet, noch in een der talrijke bundels refereinen die
wij ter hand hebben . Hij was waarschijnlijk facteur op de
kamer 't B 1 o e y e n d e E g l e n t i e r to Amsterdam, met zinspreuk : « In liefde bloeyende » . De werken dezer kamer, zegt
Schotel, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, II, 2269, zoowel

in handschrift ale in druk, worden vermeld in het Catalogue
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, I . 224, end.
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LII en LIII . Zooals men ziet, hebben de refereinen L, LII en LIII
denzelfden stokregel . Waarschijnlijk maakten zij deel van
eenen kamerstrij d . Het stuk LIII is onderteekend per L i e f d e
v e r w i n t v e l e . De Refereynen ende Liedekens op de Corenbloeme
binnen Brussele, a° 1562 en . bieden ons ook een referein van
denzelfden dichter ; het staat daarin aangeteekend als volgt
19 . Antwerpen, Vi o l i e r e L ie f d e v e r w i n t v e l e . Ziedaar
al wat wij nopens den schrijver kunnen mededeelen .
LIV . Twee Kamers hadden voor zinspreuk « Niet sonder Godt
de Vilvoordsche kamer de G o u d s b 1 o e m en de Berchemsche
de Wyngaertsrank . De zinspreuk der eerste nochtans, luidde
meermaals « Niet sonder Godts in liefde groeyende .
Wij denken dat de dichter van dit Referein, met den schuilnaam W i 1 t all e d i s c o o r t b e r g e n, lid der Berchemsche
kamer was, alhoewel wij zijnen naam, noch zijne spreuk
ergens aangetroffen hebben . Vele zijner medeleden zijn ons
bekend, under andere : Ongeleert verkeert . - Conste
bemin ick . - (Zie hierboven n° XLIII) . - Verbleydt u
in den Heere (Berckelaer) . - Den gheest verheucht .
Wel hem die Godt betrout (P . Heyns) . - Blyft in
de waerheyt sterck .-Ondersoeckt my, Heere . Int hers verstoort . - Jonckheyt suekt vreucht .
(C . V . Damme) . - D e L i e f d e i s s t e r c k ; welke alle voorop de Corenbloeme to Brussel,
komen in de Refereynen, enz
anno 1562, enZ .
LVI . Tvelteecken der Fransoysen .
In het Belgisch Museum, deel IV, bl . 225, j aargang 1840,
heeft de Heer Lambin het volgende medegedeeld : Vertoogschriften aen bet Magistraet der stad Antwerpen ingediend in de
jaren 1564 enZ. en : Memorie van bet apparent verraet van de
stadt van Hantwer pen van den garnisoene van Ducq d'~Anjou
(~heseit Ducq d'~Alanchon) alsdan ligghende in Garnisoene in de
voornomde stadt ende doer dien (met Godts hulpe) Zy faulte hadden,
Zoo was van de burgers van Hantwerpen de naervolghende balade
ghemaect tot schande van de Franchoisen .
Bij deze Wethouderlyke verklaring «door den druk in handen
van elkeen gekomen » voegt de Heer Lambin een stuk, dat,
zoo hij zegt, als eene navolging van hut memorie mag be-
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schouwd warden . Het is de hier op nieuw uitgegeven ballade .
Hij heeft ze getrokken uit een familieregister van het einde
der xvie eeuw . Wij hebben hetzelfde stuk onder oogen, het
is als plakbrief in Duitsche letter gedrukt . Dit blad, dat men
destijds op de straten voor een oordje verkocht, is flu een
kostbaar bibliograpisch voorwerp geworden ; het eenigste
exemplaar, dat wij ervan kennen, bevindt zich in de Cronyck
van Antwerpen door Caukerken, waarvan het tweede boekdeel
to Brussel, in de Burgondische boekerij, bewaard is gebleven
(n° 7563) . De heer van Vloten heeft er in zijne Nederlandsche
GeschiedZangen eenen nieuwen afdruk laten van verschijnen .
Eenige afwijkingen tusschen bet oud gedrukte blad en onzen
tekst bestadigt men, met dew laatsten to vergelijken met de
uitgave van van Vloten . De titel van het eerste, b . v . Veldtcechen is verkieselijk . Wij vermoeden dat het oordjesblad
uit de Plantijnsche drukkerij herkomstig is ; men vergelyke den druk ervan met dien van de Carte verclaringe ghedaen

by Burgeineesteren . . . nopende den aen3lach teghen de stadt aengericht den XVII deser maandt January, gelijktijdig bij
Chr . Plantijn verschenen .
Wie was T h e e f t a l s y n t y t, de dichter van dit kernachtig
stuk ? Waarschijnlijk een Antwerpsche rederijker .

LVII . Dit stuk is een antwoord op eene vraag der Brusselsche kamer
H e t b o e k, o m b e t e r s w i 11 e . Wij hebben over deze eenige
bijzonderheden medegedeeld in bet Brahandsch Museum van
Edw . van Even . Dc Register van het Boek bevindt zich in de
Burgondische boekerij to Brussel .
Wij hebben over Cassiere gehandeld in bet eerste boekdeel,
bl . 198 .
LVIII . De drie achtereenvolgende stukken LVIII, LIX en LX, behooren tot eenen dichtstrijd . Er bestonden vier kamers, die
d e G o u d b l o e m voor naam voerden : de eerste to Antwerpen,
met kenspreuk « Groeyende in deuchden » ; de tweede to
Gouda, met spreuk : « Wt jonste begrepen » ; de derde to
St Nikolaas had voor zinspreuk : Behouden simpel van sinnen » ;
en de vierde to Vilvoorden : « Nyet sander Godt in liefde
groeyende » .

Uit het stuk no LIX blijkt, dat de strijd to Antwerpen in de
G o u d b l o e m plants had .
LIX . De onderteekenaar van lit Referein, Jan Fruytiers, is, in de
tijden van onzen opstand,tegen Spanje, een zeer aanzienlijk man
geweest . Er is nochtans weinig van hem gekend . « Hij is
)) waarschijnlijk in Brabant geboren, zegt het Biographisch
Woordenboek van A . J . Vanderaa ; en lit is dan ook al wat
)) wij van dezen man melden kunnen, die door zijne beschrijving
)) van de belegering en het ontzet van Leiden niet alleen aan
» die stall, maar aan geheel het Vaderland een gewigtige
« dienst bewezen heeft ; die door zijne geschriften de hervorming, welke hij zeer was toegedaan, behulpzaam geweest
is, en daarom eene eervolle plants verdient naast een Marnix,
een Coornhert en andere vernuften der xvle eeuw, en die
eindelijk als dichter zich kennen deed als een man van
smack en gezond oordeel, en wien wij om zijne krachtige,
sierlijke, regelmatige en zuivere taal onder de bekwaamste
a taalbeoefenaren van zijnen tijd moeten stellen » .
Die lof zal misschien wat to overdreven voorkomen, char
de naam zelf in Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche

letterkunde niet vermeld is . Het ware niettemin to wenschen, dat
deze naam het voorwerp eener opzoeking werd . Was Fruytiers
een lid van bet Antwerpsche geslacht dat in de xv11e en xviiie
eeuwen eenige schilders en etsers voortbracht ; was hij de
broeder van Lucas Fruytier of Fruterius, den uitmuntenden
humanist, to Brugge geboren in 1541? Zeker, zegt Vander Aa,
was Jan Fruytiers zijn bloedverwant .
Wij hebben de geslachtstafel der Brugsche Frutiers onder
oogen ; tusschen de namen der broeders en zusters van Lucas
is er geen Jan Frutiers to vinden . Wij kunnen dus verder
niets bepalen aangaande het bloedverwandschap der twee
schrijvers . Van zijne oudste literarische voortbrengselen kennen
wij het volgende : In de « Spelen van sinner . . ., op de vraghe
Wie den meesten troost oyt quam to baten
Die schenen to syn van Godt verlaten .

binnen die stele uan Rotterdam . . . . den XX loch
ghespeelt
in Julio, a° 1561 . Tot .Antwerpen, Silvius, 1564 » bl . 42-63,
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groote samenspraak tusschen Joden, Heidenen, Apostelen, enz .
met een stuk muziek versierd, en is onderteekend : Wee s t
dat ghy syt, Johan Fruytiers . Hij was dus in dit jaar lid der
Rynsburgsche kamer de R o o d e A n g i e r e n met zinspreuk
«'t woordt is crachtich » eene kamer, die, volgens Schotel, in
1561 was opgericht .
In het meermaals aangehaalde Prinsfeeste op de Corenbloerne,
to Brussel den 26 loch in Julio 1562, zond hij een antwoord in
op de strijdvraag : Wat de landen can houden in rusten . Het
stuk is aldus vermeld : Refereyn 45, Rynsburch in Holland .
.Fruytiers . Genofele . W e e s t d a t ghy s y t .
Een vraghe beantwoordt van een roode Angiere,
Wt Rynsburch to comen, cost het hem noch lusten,
Om to Bruessel to sien de rechtste maniere
Wat dat de Landen can houden in Rusten .
Op het referein volgen twee Liedekens, het eerste op Psalm
xx1 ; het tweede is een Responce op den Psalm Exaudiat .
Bovengemelde stukken en het hier uitgegeven referein zijn
de eenigste dichtgewrochten van voor zijne gedrukte boeken,
die wij ontdekt hebben . De gedrukte werken, reeds door
Witsen Geysbeek, Willems, Scriverius, de la Rue, enz . vermeld, zijn door van der Aa nauwkeurig opgegeven . Zie ook
Catalogue des livres, etc ., chez Olivier, Bruxelles, 1880, n° 1038 .
Van zijn levensloop weten wij verders niets, dan dat hij waarschijnlijk in Brabant geboren is, en requestmeester van Prins
Willem I is geweest ; voorts, dat hij de laatste jaren van zijn
leven in Zeeland doorbracht, van waar zijne nazaten althans
of komstig zijn .
LX . De medekamper van J . Fruytiers, in dezen kleinen dichtstrijd
G o et w ill i g van H e r t e n is de beroemde Willem van
Haecht, wiens levensloop niet veel beter gekend is . Witsen
Geysbeek en Willems (Verhand ., I . 256) hebben bijna al was
ervan gekend was medegedeeld . Seders is er nog was bij to
voegen .
De Liggeren van St . Lucas Gilde melden dat hij n quam in
de Bloeme a in 1552 . In het zelfde jaar vindt men aangetee-
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kend, dat : « de regeerders hebben doen spelen het spel van
Scipio gecomponeerd van M . W . van Haecht, facteur van
onze camere in Mey . » Dit stuk is waarschijnlijk verloren ;
wij kennen er noch afdruk, noch afschrift van ; het is het
ondste zijner vermelde gewrochten .
Hij heeft in hoedanigheid van Facteur der V i o l i e r e n
veel voor deze kamer gewerkt . plan het Landjuweel van 1561
namelijk, nam hij een groot deel . De Violieren warm de
opzetters van dit merkwaardig feest, en Willem van Haecht
was de werkelijke bestuurder der spelen . De meermaals aangehaalde bundel der Spelen van Sinnen van dit Landjuweel
bevat de volgende stukken van hem : De Wellecome, met vyf
personadjen, gespeelt door de Violieren ;
Tmolus, tusschen Apollo en Pan,

bet Oordeel van

met acht personadjen , de

Prologhe, spel met drie personadjen, den Verloff oft adieu van
de Violieren op bet Landjuweel, den Willecom op Thaech-spel den
Oorlof nit ghemeyn, alle aanzienlijke stukken .
In het jaar 1557 werd van hem gedrukt een Spel van Sinnen
opt derde, vierde ende t vyfste capittel van Twerk der Apostelen .
Aan het einde staat : gbedruckt tot Embdenz (sic) bij mij Willem
Geylliaert . Anno r5S7 .

Is dit spel to Antwerpen vertoond geweest ? Ziedaar eerie

vraag die wij niet met zekerheid kunnen beantwoorden . Wij
houden het niettemin voor waarschijnlijk, alhoewel de
melding, dat dit boek to Embden gedrukt is, hier zou
doen twijfelen . Men weet inderdaad, dat vele verbodene
boeken, door de aanhangers der hervorming geschreven, aldaar
in het licht gegeven werden ; en Willem van Haecht was een
vurige voorstander der nieuwe godsdienstige gedachten . Het
moet zekeren bijval genoten hebben ; want wij kennen er nog
eerie andere uitgave van, zonder aanduiding van stall of jaar,
wellicht vroeger to Antwerpen in het geheim gedrukt . Het
bestaat;uit 40 bladeren, klein 8°, zonder cijfers . De Brusselsche
boekerij bezit de twee uitgaven, buiten een handschrift van
hetzelfde spel . Dit zijn de eenigste exemplaren, die wij er
van kennen . Willems, noch Witsen Geysbeek hebben, die eerste
bewerking van het Boek der Apostelen gekend .
F . A . Snellaert heeft in het Belgisch Museum, X, 322, onder
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den titel : Drie Spelen van Sinners nit den tyd der Reformatie, de
1 rologhe en eene kleine brok van dit gedrukt spel uitgegeven .
Hij voegt erbij : « Volgens de aanteekeningen van den Heer
Willems, is het eerste dezer spelen (het Spel der Apostelen),
gedrukt to Dordrecht in i 592, in- S0 . Zie Catalogue van boeken
verkocht to s'Hage, 8 October 1754, n° 3255 . Volgens het
Catalogue der boeken van de Maatschappij van Leiden, bl. 126,
zou dit stuk ook gedrukt zijn to Gorichem, bij Jan Kaens.
berch, in i608
Buiten bovengenoemd spel, zijn er nog vier andere, volgens
hetzelfde boek, door Willem van Haecht behandeld . Zij berusten in de Brusselsche boekerij, en zijn voortkomstig uit
de rijke verzameling van J . Koning van Amsterdam . Daar
werden zij door Willems en Witsen Geysbeek gezien . (Zie
Willems, Verhand . I, 255 ; Witsen Geysbeek, III, 2 .)
Het handschrift, dat van Koning naar van Voorst overging,
en van daar tot Brussel kwam, is een groot in-folio van 5 6
bladeren, in goed geschrift . Op het eerste blad draagt het voor
titel : Spel van Sinners van twerck der Apostelen, Sinne regel
Wt Israhels val, maer en beroemt u niet,
is de heydenen salicheyt geschiet .
en daarnevens : gespeelt den IX April 1563 .
De Prologhe is geteekend per H a e c h t . Dit spel is bewerkt
volgens kap . i6, 17, i 8 en 19 der Acta Apostoloruna . Het is
verdeeld in Pausen, of zoo ale men nu zegt, in tafereelen,
waarin noch eenheid van onderwerp, nosh eenheid van tijd
of plaats to ontwaren is . Hier en daar komen er aantrekkelijke gedeelten in voor ; de derde pause, b, v . getiteld
.Athenen, die one de lotgevallen van Paulus in de beschaafde
Grieksche hoofdstad to kennen geeft .
Niettegenstaande het ongunstig oordeel over van Haecht
in 1822 door Witsen Geysbeek uitgesproken, aarzelen wij
niet to verklaren, dat er meer levers en merg in to vinden is
dan in vele andere, en zelfs vermaarde tooneelstukken . Wij
deelen er hier, om one gezegde to staven, een gedeelte van
inpde .
'aulus bevindt zich to Athenen, in de c( Liberye » daar

wandelt hij door, en, bet opschrift van den onbekenden
God ziende, treedt hij binnen . Daar bevinden zich een astronoom, Dionysius Areopagita, een poeet, verscheidene philosofen, enz . Zij spreken met elkander en met Paulus . Op
zeker oogenblik spreekt de Apostel zijne bekende redo uit

•

ghy, manner van Athenen ! ick lie dat gy fyt

hertneckich in u gelove, want voerby gaende

•

fiende uwen godfdienft, Each ik ftaende
eenen outaer ; daer oppe vondick gefchreven
Den onbekenden Godt . Daer ick acht was op flaende .
Nu vercondich ick u den felven, die gy hebt verheven
• onwetens dienft doer ; Godt, die doer syn aencleven,
de weirelt gemaeckt heeft, al latter is inne ;

want by is een beer des hemels, eeuwich int levee,

•

der aerden . Dus en woont by niet (hoort met finne !)
in tempelen, die met handen fyn gemaeckt ;
oft by en Overt oock niet geeert tfynen gewinne
met menfchen handen, recht oft by behoefde, naeckt,
onfe hulpe ; maer by ift felve die voir ons waeckt .
Soo en heeft by dan ons niet van doer . Siet hoe gy fneeft
Want by felfs alle menfchen adem & levee geeft ;
ende by heeft gemaeckt, & dat van eenen bloede,
alle geflachten die op aertryck fouden woonen
& haer geftelt befette tyden, & tot hoede
deynde haerder wooningen, op dat fy, als de vroede,
den heile foecken fouden oft fy hen fouden hoonen,
gevoelen & binder mochten & ootmoet toonen .
Tis waer ; by en is niet verre van yegelycken,
want in hem- lever wy &, om ons verfchoonen
oock beweegt, & in hem fyn wy fonder befwycken,
alfoo oock fommige hebben laeten blycken
• gefeyt hebben van ouwen poeten geacht .

Wy fyn van fyne geflachten, arm metden rycken ;
ift dat wy dan fyn vans goddelyck geflacht,
foo en fuller wy niet meynen, naer ons enge gedacht,
dat de Godtheyt gelyck is de verfierde wercken,
den goude, den filver, oft der gefteenten cracht,
want by moet felfs alle cruyt en gefteente verftercken .
NIEUSGIERIGE BEGEERTE .

Hoordy wel, Sorge ?
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SORGE .
Ja ick ; tis al vans vercken

Waerent al fulcke clercken // tfouwer haeft al verloren // gaen .
STO1cI .
lit dan al quaet dat ons voorouders hebben gedaen ?
Swygt toch fulck vermaen // : wy weten wel betere,
op Zeno's leeringe ben ick een vermetere ;
wy en begeiren geen fwaericheyt oft finnen bedruckt .
EPIcuREI .
Ick feg dat den menfch faelich is diet wel geluckt
& die hier leeft nae fyn eygen wellufticheyt .
Meyndy dat Godt denckt op fmenfchen ongerufticheyt ?

Neen ; by hour fyn gemack, by en flaet ons niet gaede .
PHILOSOPHI .

En om den onbekenden Godt comely to fpaede .
Meynde gy ons dien to laten kennen perfeckt ?

WY weten wel : flees ftadt was eens met pefle bevleckt,
daerom fled' Epimenides den naem oprechten .
ASTRONOMI .
Hoe naer hourly ons elck hier als den flechten,
Oft onnutte knechten ? // Neen ; de waerheyt is ons bekent
wy onderfoecken lochs, aerde, water, vier & tfirmament,
dwelck wy vinden diligent //, elck in fyn natuere .
POETA .
Verachte gy dan flat wy eemge figure
naer de Goden maeckten, die alfulckx regeren ?
Oft als Pallas & Neptunus, die daer domineren
boven Vulcanium oft Ops & Martins vreet ?
DIONYSIUS .
Oft neen ; toont gy ons daer of beter befcheet ?
WY en hebben antlers geen weet // dan ons ouders feden,
die houden wy toch op den loch van heden .
Leeft naer recht & reden //, was hun meefle gebien .
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PAULUS (fpreekt fuetelyck) .
Tis waer ; Godt heeft de tyt der onwetentheyt aengefien ;
maer flu gebiet by de menfchen op alle eynden,
dat fy bun betere fouden & tot hemwaert wenden,
om dat by eenen dach gefet heeft, fonder fwycke ;
op welcken dach by rechten wille heel aertrycke
met gerechticheyt, & dat deur eenen man
in welcken hyt befloten heeft ; & elck leer autentycke
dat gelove voorhout, na then dat by hem van
den dooden verweckt heeft, want niemant en can
dit oordeel ontgaen, maer fal als by verryfen .
Dan fal by een rechtveerdich oordeel wyfen .
EP1cuREI .
Ick leg u dat gy dwaelt, wiet mocht mifpryfen,
want deur de door, lyf & fiel faemen fterft ;
loo dat elck naer dit levee alle levee derft
& antlers niet en aenerft // dan tgruys der eirden .
STO1cI .
En al mocbt den geeft een nieu levee aenveirden,
hoe can een verrot lichaam vanden door opf}aen ?
PAULUS (fpreekt hertelyck) .
Jaet ! & filet een haer en falder gebreken aen !
Dit levee en is maer eenen tyt van verfeeren .

Hoe meyndy ; dat de menfchen als beeften vergaen ?
Och ! neen ; wy moeten al lien den dach des Heeren .

Wie oyt leefde oft levee fal, niet om vermeeren,
fal by Godts flemme hooren als der bafuynen dach .
Dus wilt u, tis tyt, van boot heyt keeren ;
op dat u filet to fwaer en valle den grooten dach ;
want in dit felve lichaem, hoe wel dat mach
in deerde verrotten & in affche verdwynen,
fal elck weder opftaen, & fonder verdach,
Godts mogentheyt lien, die daer fal fchynen
boven de wolcken, den verdoemden tot pynen,
maer de faelige tot een glorie .

Wel haer, die bier dan ftryden met viftorie
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De samenspraak words voortgezet, de aanhoorders onderbreken of spreken redevoeringen uit' . Paulus spreekt voor de
tweede maal . Dionysius noodigt hem uit in zijn huffs to treden,
waar vele vrouwen en kinderen zich verzamelen . Zij waren
daar zoo bewogen dat zij alien het nieuwe geloof omhelsden .
Het hier aangehaalde gedeelte van Willem van Haecht
schijnt ons niet zoo gebrekkig to zijn voor was taal- en dichtkunst betreft ; onzes dunkens is het tamelijk rijk aan gedachten,
en komt er beweging in voor . Evenmin als Shakespear heeft

w. van

Haecht er afschrik van, gemeen yolk op het tooneel to

laten verschijnen, en de nederigen to laten spreken volgens hun
vernuft . Zijne helden hebben niet in eene hoogeschool gestudeerd, en staan niet altoos in eenen kansel of op stelten ;
zij zeggen ronduit was zij to zeggen hebben .
Er valt stellig veel aan to merken op een spel van dien tijt
het bevat veelal meer gesprek dan actie ; dock men treft er
gewoonlijk meer waarheid, meer natuur in, dan in menig gewrocht van latere en beschaafdere tooneelkundige tijdstippen .
In de eeuw van Bilderdijk, wanneer Witsen Geysbeek onze
Willem van Haecht beoordeelde, was het bijna niet mogelijk
jets goed to vinden in de werken van den facteur der Violieren .
Heden nochtans, durven wij ons op hooger recht beroepen, om
de waarde van zekere stukken to schatten, en wij wenschen,
dat zoowel de ongedrukte als de gedrukte voortbrengselen
van Willem van Haecht eens verzameld en uitgegeven worden .
Nu nog eenige woorden over de drie andere Spelen

Het tweede spel is het vervolg der Geschiedenis van Paulus

Epheseen, Cesareen, en is bewerkt volgens de kapittelen 20

tot 24 .

Het derde is eene uitbreiding van het 25e kapittel : Paulus
to Jerusalem en op het schip .
Het vierde is betiteld : de Beleeeringe Pauli .

Het eerste spel werd opgevoerd den 9n april i 563 ; het

regulen . De vertooning van het tweede, dat
1712 regulen bedraagt, had plaats op g april 1564 .
Het derde, groot 1417 regulen, werd gespeeld den 17en

bedraagt 1476

november 1564 ; het vierde eindelijk, dat geen jaartal draagt
is uit 952 regulen samengesteld .
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Dikwijls treft men de volgende onderteekening aan : Per
Haegt,Violiere ; Behaegt Gods wille ; entweestukken
dragen deze goedkeuring : « gevisiteerd ende onderteekent bij
mij heer Jan Huysmans, priester vicaris ende prochiaen der
kercke van St . Jeuris binnen der stadt van Antwerpen, blyckende by de originalen berustende ander Willem van Haecht,
facteur van de Violieren .
Deze spelen zijn nooit gedrukt geweest ; zulks is niet to
verwonderen, wanneer men bedenkt, dat, toen zij opgesteld
werden het bloedjaar naderde .
In de Refereynen, en . , op de Corenbloeme to Brussel a° 1562,
ziet men aangeteekend op bl . 68, « het Refereyn 31 . Antwerpen . Violieren . Den tweeden prys Goedwillich van herten,
per Haecht . » De eerste prijs werd behaald door A . van Molle,
lid der 0 n g e 1 e e r d e van Lier . (Zie hierboven de nota betreffende de refereinen XLV en XLVL) In de ¶Deuchdelyke
Solutien, enz . (1574) vindt men een stuk geteekend : B eh a e c h t G o d t s w i l le V i o l i e r e en een liedeken, met
muziek op de wijze : Les flues de Barbentine, met dezelfde zinspreuk .
Witsen Geysbeek en Willems maken verder nag melding
van : Dry lamentation oft Beclaghinghen, inhoudende dynisbruyck
ende onverstandt die tegen Godswoordt flu van vole gheuseert en
gheleert warden . Gedrukt in 1567, in-4°, zonder melding van
plaats noch drukker . - Wij hebben dit work niet gezien .
Voor ooze oogen hebben wij een ander werkje liggen,
waarvan Snellaert, in zijne bekroonde Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst, enkel den titel mededeelt, zonder hot
gezien to hebben . Het is : Een Dialogus van twee personaggien,
deep gheheeten den Vertrooster in Leyden, dander den danckbaren
Gheest . Ghecomponeert op de wonderlycke verlossinghe van Leyden,
anno M.C .LXXIIII, den 4 octob . Nu carts ghespeelt van den
Schilders . Noch met moor ander Refereynen, Baladen, op den tyt
voorleden en den tyt present, gheprint anno M.C .L .XXViii, een
boekdeel in-4° .
Het boekje behelst : een Prologhe bedragende 3 bladzijden ;
den Vertrooster in Leyden groot 6 bladzijden, onderteekend
B e h a e c h t Gods will e, eene derzinspreuken van van Haecht,
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en verders een refereyn oft Waerschouwinge, ghedaen anno 1573,

dat 2 bladzijden beslaat, en onderteekend is : Per Haecht . Het
is eene hevige klacht tegen Spanj e .
Ons exemplaar bevat niets meer, noch de Refereinen, noch
de Balladen op den titel vermeld . Wel is waar, dat een andere
druk, met het jaartal anno 1570 en 1571 (sign . a i en aij) nog
twee refereinen bevat ; dock niets bewijst, dat zij aan van
Haecht mogen toegeschreven worden .
Buiten bovenstaande gewrochten kept men nog : Die vyf
claechliederen Jeremie over Jerusalem ende dlant Juda . Per
Haecht . THantwerpen, 1578, in-8°, dat in het haderlandsch

.Museum, 1, 205 vermeld is, dock zonder beschrijving, en

eindelijk De CL Psalmen Davids in dichte gesteld door Willem

van Haecht . ~Antwerpen, 1579 ; meermaals herdrukt en beschreven .
Wij kunnen ten slotte nog verscheidene stukjes van hem
aanduiden, voorkomende in bet Geusen Liedboek .
Het eenige doel deter, misschien al to uitgebreide aanteekening is eenige bouwstoffen opteleveren aan hem die later de
levensbeschrijving van onzen dichter zou ondernemen .

LXIII . bl . 90 . Mistroostich doer versuchten . Espoer me
s u s t i e n t . Deze bevallige dichter is ons onbekend .
LXV . Dit stuk werd stellig ten tijde van Don Juan van Oostenrijk,
dus tusschen 1577 en i 578 geschreven .

LXVI . Nae een eerlyc levee volgcht een salage doot is een voortbrengsel
van Anna Byns . Het komt ook voor in het handschrift van
Willems, na 19547 der Burgondische Bibliotheek, bl . 31, dock
met eenig verschil . Het werd onlangs uitgegeven in de

Nieuwe refereinen van Anna Byns, door Dr W . J . A . Jonckbloet en Dr W . L . van Helten . Groningen i88o . Eerste stuk,
bl . 5, volgens een handschrift toebehoorende aan den Heer
Eugene van Damme, to Brugge, en met de varianten van het
Brusselsche handschrift .
Niet onaardig is het de drie verschillende Clausulen van den

Prinche to vergelyken . De eerste, d . i ., die van het Brugsche
handschrift, luidt volgens de uitgevers, aldus
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Beminde vriendt, myn dicht wilt cnouwen wel,
Op deuchden let, wilt zonden fchouwen wel .
Na fyn wercken fal God een yeghelyck loonen,
Als fchriftueren ons thoonen .
Vvie eerlyck lever, Gods geboden houwen wel .
Een eerlyck lever vuecht oock mans & vrouwen wel .
Noeyt en fachmen eere fonder duechden crooner .
Tquaet fal elcken hoonen .
Vvien fal de gratie Gods bewoonen ?
Reyn eerbaer perfoonen, tfyn tempels des Heeren .
Al deertfche eere en is niet weert twee boonen ;
Maer duecht moet verfchoonen den naem van eeren .
Altyt wilds eerlycke wercken vermeeren
Na myn fimpel leeren, dwelk jonfte ontfloot ;
Namaels fyn duechden der zielen belle cleeren .
Altyt wilt u keeren tot dat God geboot,
Soe fully wel f~erven een falighe door .
In het handschrift van Willems, is bet slotkoeplet op eere
andere wijze bewerkt
Beminde vriendt, myn dicht wilt cnouwen wel,
Reyn duecht vermeeret, wilt fonder fcouwen wel ;
Ons eyghen wercken fal God ons loonen,
En laet u niet hoonen .
Die nu eerlyck leeft, twerdt hem vergouwen wel,
Een eerlyck lever vuecht mans & vrouwen wel .
Recht eeft, datmen eerlycke duecht fal crooner ;
En ick wilt bethoonen .
Noyt en liedt de Heere eerlycke perfoonen .
God wilder in woonen, tfijn tempels ons Heeren .
Eere der weerelt en is niet weerdt twee boonen
Laet dan duechden verfchoonen den naem van eeren .
By defer wilt eerlycke wercken vermeeren
En vaedt myn flecht leeren, dwelck jonf{e ontfloot
Eerlycke duechden fyn dalderbefte cleeren .
Rafch wilt u keeren tot dat Godt gheboot,
Tot dat ghy verwerft een falighe door .
Zooals men ziet, dragen de drie clausulen verschillende
namen in acrostiche . De eerste naam is Bonaventura Anna ; het
achter elkander stellen der eerste letter van ieder vers, voor
I5
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wat de tweede lazing betreft, levers den naam van Brooder

Engelbert op, terwijl bet derde den naam van Buns Anna inhoudt . Wij zijn zehs geneigd to denken, dat men in de voor-

letters der zes eerste regelen lezen mag : Merton, alleenlijk
met bet eerste woord Duermerekt om to keeren en Merckt

doer to leze1l .

In zijne hooggeschatte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (tweede uitgave . 1873 . Eerste Band) heeft Dr Jonckbloet,
mat veal scherpzinnigheid gehandeld over de namen, voorkom°nden in de gedichten van Anna Byns . Hij heeft de aandacht getrokken op de naamverzen en de dubbele clausule ; en
hij legs er zich bijzonder op toe, de namen

Bonaventura,

Franciscus, e nz . t o verklaren . (Doze twee namen komen voor
in eon stuk, door ons in bet eerste boekdeel uitgegeven .)
Van de driedubbele slotsnede van dit Referein, die wij bier
mededeelen, had Jonckbloet geene kennis . Hot is ook bet
eenigste voorbeeld daarvan, dat wij in Anna Byns hebben aangetroffen .

Dr Jonckbloet hoods bet er voor, dat Bonaventura, zoo

dikwijls in bare refereinen voorkomende, de naam is van can
ontrouwen minnaar » der dichteres, en dat bet de pseudoniem
is van Mattbys Castelyn, den schrijver der Conste van Rhetor ycke .
Wij zullen de diepzinnige gissingen van den hooggeleerden
schrijver bier niet nagaan, alleenlijk moeten wij zeggen dat de
door hem medegedeelde beweegredenen ons niet overtuigd
hebben . Wij bepalen er ons bier bij, de stukken made to deelen .
Het schijnt nochtans, dat A . Byns veal in betrekking is
geweest met patens uit verschillige kloosters van Antwerpen .
Tar gelegenheid van bovengemelden Marten, zullen wij doer
opmerken, dat er in bet jaer 1529 eon Martinus Cuperus, prior
der O .-L- .Vrouwenbroeders of gescboeide Carmelieten was . .
In hetzelfde klooster leefde er tar zelfder tijd eon Matthias de
Rhete, en eon Matthias van Mechelen ; dock goon Bonaventura .

Zie Graf en Gedenhschriften der Provincie Antwerpen . Kloosters ;
bl . 340 .
Onzes inziens, is die Bonaventura niets antlers dan de
H . Bonaventura, dien onze dichteres bijzonderlijk vereerde,

evenals de H .H . Bernardus en Franciscus . Zie referein LXIX,
bl . iii, v . 13 .
Bernardus, Bonaventura, fonder 1loren, enz .
In dit vers zijn die Heiligen aangehaald als de eerste opvolgers van den apostel Paulus . En wie weet niet, dat Bonaventura, de doctor Seraphlcus, gehouden words voor den
meester van het innige leven ? Zijne werkjes, waarvan menigvuldige dietsche vertalingen bestaan, zijn altijd het handboek
geweest der godvruchtige vrouwen . Niet wonder, dat Anna
Byns eenen bijzonderen eerbied gevoelde voor den heilige,
waarvan het gekende woord luidde als volgt : « Eene goede
vrouw kan beter God beminnen dan een uitmuntende Godsgeleerde » . Zulk man moest onze dichteresse wel bevallen .
LXVII . Dit referein is van Anna Byns . Het bevindt zich ook in
Willems ~H . S . Burgond . Biblioth . n° 19547, hi . '46, en is
uitgegeven geweest door de H .H . Jonckbloet en van Helten .
Ref. VI, hi . 12 .
Verschillende lezingen ;
Bl .
»
»
Bl .

105 .

109,

v. 1
dwelck op my begeerdt Cs,
feer letter weerdt es . .
v. 4
v . g . Eeft eere oft fcande, flits der weerelt ilaet .
v . 5 . Waer ghy tgoet vercregen hebt, bier oft daer .

Vele andere varianten tusschen het H . S . van Brugge en
flat van Brussel zijn in bovengemelde uitgave aangeteekend .
LXVIII . Dit stuk is het eenigste, flat in de verzameling van de Bruyne
aan Anna Byns toegeschreven words . Het bevindt zich niet
in de gedrukte bundels, evenmin als in Willems H . S ., noch in
het eerste stuk der Nieuwe refereinen van Anna Byns, door
Dr Jonckbloet en Dr van Helten uitgegeven . Dat het van Anna
Byns is, valt echter buiten twijfel ; men bemerke inderdaad,
flat de rede aan Princ1e het acrostiche Anna Byns oplevert .
LXIX . Referein van Anna Byns . Door Jonckbloet uitgegeven op
hi . 62
LXX . Insgelijks van Anna Byns . Men treft bet aan in het Brusselsche H . S ., n° 19547, hi . 44, en bet werd door Jonckbloet
uitgegeven, bl . 38 .

-- 228 -LXXI . Nog van Anna Byns . In bet Brusselsche H . S ., no 19517,
bl . 96 .
LXXI1 . Dit referein treft men aan in de gedrukte refereinen
van Anna Byns, IIIe boek, referein XXVI (uitgave Bogaers
hi . 307) . In het afschrift van de Bruyne bevat het slechts vijf
strofen, terwijl men er zeven telt, in het gedrukte boek . In dit
laatste is er, bij bet referein, eene conclusie gevoegd, van negen
verzen, welke bij middel van tusschensneden, een driedubbel
naamvers uitmaken, op de woorden A n n a B y ns . Doch
die conclusie is zoo gebrekkig, dat wij ze niet als eene bewerking der dichteres kunnen aannemen . Nog eene bijzonderheid
levers het H . S . van de Bruyne op, namelijk, dat er twee
verzen uitgelaten zijn (het vijfde der derde stroof, en lies
16e der 4e stroof) . Deze woorden : « hier gebreekt eenen
regel » roepen de aandacht daarop in . Dit laat vermoeden,
dat de Bruyne zijn afschrift volgens eenen anderen tekst
heeft genomen, dan bet gedrukte boek, en dat hij zelfs de
uitgave van 1567 niet zou gekend hebben .
Ziehier flu nog eene bijzonderheid : In bet gedrukte referein
draagt de 'Princhelijke stroof lies acrostiche : B o n a v e n t u r a
Anna V . W . S . In bet afschrift van de Bruyne is daar klaarblijkelijk eene omwerking van to bemerken ; daarin blijft alleen
. . . e n t u r a Anna V . W . S . bestaan . Deze zeldzaamheid
zou meer dan eene vraag kunnen uitlokken . Is deze kleine omwerking aan Anna Byns zelve toe to schrijven ? Zou zij
misschien de vijf eerste regelen der slotstroof verward hebben
om de bedoelde namen aan het pro f anuin vutgus to verbergen ?
LXXIII en LXXIV . Deze twee refereinen zijn, zooals de voorgaande,
van Anna Byns . Zie de gedrukte uitgave, boek III, ref. XXXIX .
(uitgave Bogaers, bl . 3 55) . In dien afdruk bevat bet eerstgenoemde referein zeven strofen van A tot G gerekend . Ons
referein telt de strofen B . C . D . en A . Met de drie bier ontbrekende strofen, en bijvoeging van twee andere, aan dit
referein ontnomen, heeft men bet volgende samengesteld . Is
dit de oorspronkelijke bewerking ? Eene tweede vraag kan men
iich bier nog stellen, namelijk, hoe bet komt dat de Bruyne,
nadat de eerste uitgaaf van bet derde boek reeds verschenen
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werd nog eenen anderen tekst heeft willen afschrijven . Het
is toch to veronderstellen, dat hij in i 579 het thans gedrukte
referein, kennen moest .
LXXV . Dit stuk van Anna Byns is opgenomen in Willems' H . S .
no 19549, bl . 40 . en in de uitgave van Jonckbloet, hi . 8 .
LXXVL Anna Byns, zi : Willems H . S . no r~547, hi . 78 . Jonckbloet,
hi . 72 . In het H . S . van de Bruyne ontbreekt de stroof D der
gedrukte uitgave .

LXXVII . Dit referein komt reeds in de uitgave van het IIIe Boek
voor . (Zie editie Bogaers, hi . 304), dock met zonderlinge verschillen . Het bevat char, ten eerste, eerie stroof nicer, eerie
vijfde voor de slotsnede ; en ten tweede, is onze slotsnede volkomen omgewerkt .
Het is gemakkelijk op to merken, dat in den gedrukten tekst
de kopletters der stroof van den Prinche oorspronkelijk de
namen B o n a v e n t u r a Anna uitgemaakt hebben .
B . n . v . n t u r a A n n a bestaat er nog van ; die letters zijn
blijkbaar verward, om den lezer uit het spoor to drijven . In
onze lezing maken de verzen de volgende woorden : J o h a n n u s
P e . t e . . Hier ook is er klaarblijkelijk eerie verwarring gebeurd .
Leest men in het 11e vers En alle, in bet 14e Rukt dat sweert,
laat men in het 15e bet woord alle wegvallen, en leest men
verder : Staeten der Weirelt, dan bekomt men den naam
P e e t e r s . Onze gissing is, denken wij, zeer aannemelijk. Wat
er ook van zij, de aanvangletters dezer slotrede zijn niet uit
de lucht gevallen, om den naam Johannus to doen voorkomen . Dergelijke voorbeelden meer zijn aan to halen ; de
reden echter van deze veranderingen ontsnapt ons .
LXXVIII . Stuk van Anna Byns ; komt voor in de uitgave van Jonckbloet . hi, 24 . De Prinche is alweer een acrostiche op dezelfde
namen : Bonaventura en Anna .
LXXIX . Dit referein is geheel in den trant der boetgedichten van
Anna Byns, die in het algemeen uit de Psalmen voortvloeien,
opgesteld . Hetgene wij hier aanhalen is eerie uitbreiding van
het De ''rofundis . Onder de verzen, welke Dr Jonckbloet aanhaalt, om to bewijzen, dat onze dichteres in hare jonge jaren
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leest men bet volgende
De fonden mynder jeucht en wilt niet ghedincken .
Dat is de slotregel van referein XXXVII van bet derde
Boek (zie Bogaers, bl . 34.8) . De stokregel van ons referein
verschilt daarvan weinig . Wij schrijven dit eerste echter aan
Anna Byns niet toe . Het opstel er van schijnt ons niet op de
hoogte barer gewone voortbrengselen to zijn . Men zal opmerken, dat er in den ¶'rinche een regel ontbreekt .
LXXX . De lezer zal bemerken, dat de stokregel van dit referein op
de zinspreuk van Anna Byns : « meer suer dan soets » zinspeelt . De dichteres heeft menigmaal deze woorden tot spil
van een referein gebruikt . Men zie o . a . bet stuk in de nieuwe
uitgave der HH . Jonckbloet en van Helten voorgebracht,
waarvan de twee stokregels luiden als volgt
Een fuer inde doeget foes begin vergeten,
en
Die tfoete wilt proeven, moot tfuere ooc fmaken .
Dit stuk draagt voor opschrift
Een claginge van eender eerlycker vrouwen
Wiens man abfent was door fauten van trouwen .
Bet is eene snort van Heroide, die, met ons bier uitgegeven
stuk, veel overeenkomst heeft . Dit is ook wel een minneklachtlied, dock van eenen man uitgaande, een tegengedicht,
om zoo to zeggen, zooals men er vele aantreft in bet land van
Rhetoryke . Zou bet aan Anna Byns mogen toegeschreven
worden ? Wij denken bet niet . De schrijftrant schijnt ons niet
op hare hoogte to zijn, en bet gebruik van talrijke persoonsen zaaknamen aan de fabelleer ontleend, die er in voorkomen,
is niet in de gewoonte der Antwerpsche Sapho . Hier en daar,
wel is waar, spreekt zij van vrou Venus ; zij kende ook Saturnus
en den naam van Virgilius ; dock veel verder trail zij niet in
bet heidendom . Met de taken van Israel is zij beter bekend,
en de Bijbel is gewoonlijk de bron barer dichterlijke geleerdheid .
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Wij zien dan, in ons referein, enkel eene verruiling van
dichterlijke gedachten, eene snort van liefelijken strijd tusschen
twee bij Rhetorika ingewijde geesten . Wij zouden nog andere
dergelijke voorbeelden kunnen aanwijzen, die zoo wel van den
invloed onder dichteres als van den toenmaals heerschenden
letterkundigen geest zouden getuigen . Wanneer nog andere
oorkonden zullen aan den dag komen, zal men, denken wij,
verwonderd zijn, hoe levendig en groot de fever voor letterkunde, kunsten en wetenschappen flog was, bij de Antwerpsche
bevolking, in die reeds zoo onstuimige tijden .
LXXXI . Elk, vers van dit groot gedicht van den onbekenden Verb e y t
den t y t is, in kantteekening, vergezeld van eene melding
uit de Schriftuur . Het is dus eene uitbreiding van teksten uit
het Oud en Nieuw Testament geput . Wij hebben deze ontelbare aanhalingen, die voor den hedendaagschen lezer geen
belang opleveren, niet overgedrukt . Zij getuigen, zooals vele
andere dergelijke bijzonderheden, hoezeer in dien tijd de geesten
doordrongen warm van de godsdienstige taken, en vooral
van het Oud Testament en het Evangelic .
LXXXII . hi . i88 . v . 22 . Sittende onder Pharo, als de meesen in den
slack .
Deze meesen komen hier nog al vreemd voor . Dock, de
heer ran van Beers doer ons bemerken, dat men in Antwerpen
nog altijd eenen slag heer, het kooitje met eene 7nees of lokvink,
waarmede men andere vogelen vangt . Deze aanmerking geeft
de juiste tin aan bovengemelde spreekwijze .
Bl . 189 . v, i S . Het H . S . draagt ;
Nederfiende by fyn bermherticheyt font .
LXXXV . bl . zoo v . 14 . Het vers luidt aldus in het H . S .
En deden vrouwen midis wercken van caritaten .
Die lezing is aannemelijk, wij hebben echter midts in niet
verandert .
LXXXVI . Op drie verschillende plaatsen treft men, in den Bundel van
de Bruyne, een refercin aan met den zelfden stokregel . Twce
er van deelen wij merle : het een onder no XLIII, het ander
onder no XLIV. Zij maakten deel van eenen wedstrijd, in

welken V o l g h e b r e c x T u r n h o u t den hoogsten, en
A . van Molle van Lier den tweeden prijs wegdroegen . De
hedendaagsche lezer zal oordeelen of Verb e y t den t y t, die
geenen prijs verkreeg, niet met zijne medekampers mocht gelijk
gesteld worden . Zie, voor was den dichter betreft, Nota XXII,
deel I, hi . 194 .
LXXXVII . Van den schrijver Den n o o t d o :e t v e l e hebben wij nog
een antler stuk in onze verzameling . Zie deel I, XXVI, en de
nota hi . 196 .
Op het afschrift van dit referein draagt bijna elk vers eene
kantteekening, verwijzende naar de evangelische boeken . Wij
hebben die nota's weggelaten, zooals wij voor andere deden .
Zij bewijzen alleenlijk hoe, seders de Reformatie, de rederijkers
doordrongen waren van den geest der H . Schriftuur .
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Het cijfer tusschen haken, is het nummer van bet stuk in het
handschrift .
Het eerste vers is het begin van het Referein, het tweede, in cursijf,
de stokregel .
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0

Godt, finder eeuwigheit regnerende,

u vercoren volck fydy hoochelyk docterende
& corigeerende //, die u gebodt verachten .
Myn crachten // bon is u prefenterende,
want myn finnen w erden declinerende
en feet corumpeerende // van al haer crachten .
Aenhoort dock minnelyck, Heere, myn clachten,
want myn gedachten // ftaen op u gratien // goes
al hob is gefondicht, ghy fyt dock vol machten ;
de goddelycke drachten // tyn vol confortatien // goes .
Ontfermt, Heere, & gheeft uwer nation // fpoet ;
dat is in cotter fpatien // moot // u goetheyt fmaken ;
want ghy fyt der jubilation // vloet .
Aenhoort die u al does lamentation doer
ghy fyt alleene, die my mach falich maken .

I

2

Salich is hy, die in u betrout, Heere,
fiats myn motyf, dwelck is menichfaut // leere ;
tot u daerom flout // keere //, our gratie to verwerven .
Uwer handen maeckfele aenfchout // feere,
die u loff fchryve & onverflout // eere,
want is blyve als hour // teere //, moet is dy derven .
Court my ter hulpen met uwer conferven,
eer is fal frerven // & fmaken de bitter door ;
wilt den kerff mynder fonden affkerven
en in u glorie erven //, Heere van machte groot,
minnelyck my ontfangen wilt in uwen fchoot .
Ter letter noot //, als is moete fdoots note craken,
laet my in u ryck fmaken // fiat hemels broot,
fiat u vrinden to eten nooyt en verdroot
ghy fyt alleene, die my mach falich maken . -

Ghy fyt goedertieren, bermhertich wtter maten,
preferverende u fchaepkens fonder verlaten,
wt rechter charitaten, // als een herder fyn .
Niet gerne en laettyfe dolen achter ftraten ;
dus laet u bermherticheyt my comen ter baten,
fuyvert myn fondige paten //, vloeynde in grooter pyn ;

3
geneeft my, Heere, der fielen medefyn ;
dat is fonder termyn // mach in u vermaen // i}aen,
laet my contempleren in dat liefflyck aenfchyn .
0 blinkende robyn //, wilt my niet int verfmaen // flaen ;
behoedt my voer des vyants ongenaen // vaen ;
dat by my en mach een fpaen // fchaen // int helfche
[blaken,
maer eeuwich met u vercoren onbelaen // gaen .
Aenhoort, Heere, myn kermen, wilt my beraen // faen
ghy fyt alleene, die my mach falich maken .

PRINCHE .
0 opperite prinche, die boven de Tonne fchoon // blinct,
daer u den choor der engelen foeten thoon // finckt,
myn droeffheyt met loon// minckt// ; ghy kint de Taken ;
u arme dienaer in uwen troop gedinckt,
niet duer myn verdienfte u hemelfche croon // fchinkt,
maer uwen perfoon // dwinckt // foes van fpraken
ghy fyt alleene, die my mach falich maken .

LXXXIX

EEN VRAGE EN EEN ANTWOORDE .

VRAGE .

ANTWOORDE .

Wie eet de gemeente ?

De heeren .

Wie eet de heeren ?

De woekerers .

Wie eet de woekerers ?

De papers.

Wie eet de papers?

De hoeren .

Wie eet de hoeren ?

De putiers .

Wie eet de putiers ?

De taverniers .

Wie eet de taverniers ?

De procureurs .

Wie eet de procureurs ?

De luyfen .

Wie eet de luyfen ?

De fimmen .

Hier omme moet alle der wereld Jlaet
gaen duet der fimmen eerfgaet .

xc Als

is overpeyfe den fchoonen tyt,

den welcken is fubyt // hebbe over gebracht
duer tvolgen des vlees joiyt ;
dies is mynen fchepper cleyn hebbe geacht,
daer by my nae fyn beelde heeft gewracht,
om dat is fyn gebodt, wt lieffden puere,
onderhouden foude ; maer is hebbe gellacht
den verloren lone fwaer van doluere,
myn ponden verteert, gevallen int fuere,
tot elcken termyne, als een fchaep gedwaelt .
Ik wil my bekeeren en volgen fyn fpuere,
oft is weder van hem werde gehaelt ;
want is vinde dat by voer my heeft betaelt
tgene dat is fchuldich was int gemeene .
Dus roep is met betrueren, al heb is gefaelt
wt genaden leeff is doer chrittum alleene,

8
Wt genaden hebdy een ontfermen
duer myn bitter terme // ufeerde icfe wel ;
ghy four my omhelfen in beyde u ermen,
keerde is my tot u & nievers el .
Maer ic, verdoelde, foecke fweirels fpel,
duer fvyants ingeven & tvlees behagen .
Mynen broeder to beminnen, flits u bevel ;
den geeft is gewillich, maer tvlees neemt vertragen,
in my en is niet levens, is mach wel clagen ;
is love quaet voer goes, ten baet verfwegen .
Naer u rechtverdicheyt en fietmen my niet vragen ;
dies is wel werdich ware van u geflegen ;
hoe wel is tquaet ufere, het is my tfegen ;
nochtans hope ic, al ben is van duechden cleene .
Waer duer is tot feggene ben genegen
wt genaden leeff is duer Chriftum alleene .

Hoe foude is in u genade waenhopen?
ghy itaet voer my open

II, om

my verfaden .

Al is my in welluften den tyt ontloopen,
n wilt my daerom dock niet verfmaden .

9
Ghy roept : court al tot my, die belaft & beladen
fyt, is wil u vermaken, wyn & melck fchincken,
en al our niet ; dus wandelt in myn paden ;
u boofheyt en fal is niet meer gedencken .
Alder genadigfte, duer dit minnelyc wincken,
gave is u to gemoete als den publicaen ;
laet u genadige oogen op my fincken,
al heb is grootelyc tegen u misdaen ;
ghy fyt den genadigen Samaritaen,
die my doer leven & bevryt van weene
met uwe verdienften, maer volgen Paulus vermaen
wt genaden leeff is duer Chriftum alleene .

PRINCHE .
Alder opperfte prinche, van machte leer groot,
genade is my noot // ; is moet bekinnen .
Ghy muecht my veroordeelen totter door,
maer ghy fyt myn leven, fterven & gewinnen .
Jont my genade & tyt our verfinnen
van alle myn misdaden groot & final,
& leers my in tyts u lekens kinnen
naer defen tyt geen gratie gebueren en fal,

I0

Sends my uwen ghee{t, hier finder weenen dal ;
met een recht geloove ins herte geplant,
de wercken der lieffden to toonen iit al,
dwelck ghy my geboden hebt duer ws woorts veritant .
Onrechte lieffde flits den volcomen bans ;
defe en heb is niet getrocken ten beene
tot myns naeiten behoeff ; maer noch hope ic, want
wt genaden leeff is duer Chriftum alleene .

xc'
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minnelyc voetfele, folaes der vruechden,

amorueite, graciueite vrouwlyck beelde,
juechdelyc geintueert, reyn vaetken vol duechden,
vol gaven verfchiert in een groote weelde,
wiens eerlyc byfyn my noyt en verveelde,
maer tyts vercorten ors oyt dede ongerieff,
ghy fyt die my therte met fchaken ontfpeelde .
Wtvercorenite, geborenfre, wertite lieff ;
noyt minnende herte meerder vruecht en befieff
dan ic, in u machdelyc eerbaer wefen ;
maer noyt minnaer foo feer fyn lieff en verhieff.
Daer en quam wel discoort oft blaemte gerefen
duer valfche tongen ; dus wacht u in defer,
en denckt, alder wert(te, want tis groot mishagen
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen .

12

---

Wacht u aen deep fyde & is aen dandere ;
foo mogen wy famen in lieffde groeyen,
finder lieffden branden als den falamandere,
melcanderen met trooftigen dauwe befproyen .
Alder fuetfte mont, waer wt can honich vloeyen,
wy worden gewacht, al dat is can befchouwen
van nyders, die hen onfer fenynich moeyen,
op datfe ons lieffde fouden doen vercouwen .
Ghelooft haren raet niet ; fy fyn vol ontrouwen,
vol valfcheyt, vol haets, vol nydts van fenyne ;
fchenckt lieffde voer lieffde, fchoon bloeme der vrouwen,
behoet uwen dienftknecht wtter blaemten reyne,
tis een eerbaer minnaer die meefte pyne ;
tdoet fiele & lyff, tvlees rotten beene door cnagen,
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen .

Soumen ons blameren, twaer tegen natuere ;
daer noeyt getoont en Overt dan lieffde reyn ;
twaer onverdrachelyc, minnelycfte figuere,
een derlyc berooven onfer finnen ferteyn .
Heb is oyt jet gedaen als een vileyn ?

Hebdy my oyt oneere hooren vermonden,
oft eenicht beroem gehoort geftadich greyn ?
Oft hebdy my oyt ongetrouwe gevonden,
in alien mynen dienff, tot alien ftonden,
in gefontheyt, in fiecte, in weelde ter noot ?
Die ons blameren waren vol valfche gronden ;
beter noyt geboeren in fweirels conroot .
Och ! wacht u wel, rueckende bloeme minioot,
voer aldufdanige befpieders, tfy in wat lagen
reyn lieffde en can geen blamatie verdragen .

PRINGHE .

Oorloff, gedienftelycke edel princerife,
blyft my getrouwe, foo is u, in eeren,
mynen wtterften trooft, der finnen wegerffe,
mynder herten confoort, myns welvaarts vermeeren .
Laet ons ons wachten int fpreken, int gaen, int keeren
ende waer wy malcanderen mogen ontmoeten,
geen manieren toonen, maer in Venus leeren,
fullen ons herte minnelyc deep dander groeten,
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Scherp toefien mach onfer beyder lyden boeten ;
want werden wy geblameert, & moeften derven
ons minnelyc verlangen ; ons lyden verfoeten
onmogelyc waert, wy en moeften dbefterven ;
tfy blaemte, wreet gaet den nyder ter erven,
maeckt daer u logys, by nachte, by dagen
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen .

- XCII

3elyc Godt lies diverfche partyen
int lant van belooften, die met lyen
diesraelfche ;vaeren perfequerende,
om dat fy foo fouden leeren ftryen,

• haer met ftrydt fouden fyn exerferende ;
diesgelyck is ons hier temterende
tvlees, de weirelt, & den vyant duer nyt ;
waer tegen elck hem moet fyn verwerende,
die victorie begeert naer defen tyt .
Dus, o menschen, die hier beflreden fyt
van defe voernoemde oft flier gelycke,
ftryt vromelyc, foo en crychdy geen verwyt,

• perfevereert, & flaet Godt geen fwycke ;
ghy crycht victorie & deeuwich rycke ;
want foo ons devangeliften vercleiren

• diverfche leeraers autentycke
die wilt glorieren // moet perfevereren .
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Wettich elck frryen & perfevereren moet
tegen alle temtacie, die ffryt aendoet .
Soo, wie naemaels wilt victorie verwerven,
met oprecht geloove & vaft betrouwen goes,
moet elck in vieriger lieffde leven & frerven ;
met perfevereren fal fulcke beerven
Godts rycke ; fyn heyligen hebbent hier duer ontfaen .
Wie contrarie doer, tis fyn bederven,
als Sawel, Judas, Lucifer, die weken faen ;
maer die ftryende volflandig op Godt ftaen,
als Sidrach, Misach & Abdenago cloeckmoedich,
& als de Machabeen, fonder affgaen,
met geloove, betrouwen & lieffde gloedich,
totten eynde perfevererende bloedich,
en Eleasar, wie colt haer veroveren ?
duer tperfevereren, was haer Godt behoedich
die wilt glorieren // moet perfevereren .

En vreeft niet, maer betrout, fpreckt Godt almachtich
is ben met u, en wyckt niet, ftryt manachtich
die u bestryen zullen worden befchaemt .
Duer tperfevereren, verwandt Davidt crachtich
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Goliath ; Joseph bleef hier duer ongeblaemt ;
defgelycx oock Susanna, die eerbaer bleef befaemt .
Dappoftelen waren de weirelt verwinnelyck ;
duer tvait betrouwen, hebben fy, foot betaemt,
vromelyck geffreden duer lieffde minnelyck ;
verheven fyn fy feraphinnelyck,
duer tperfevereren, vroech & fpade,
en hebben van Godt ontfangen minnelyck
des levens croone, duer fyn genade .
Soo fal oock een ieghelyc, tfy van wat fade,
die duechdelyc leven naer Godts begeeren ;
maer die haeft verflaut, crycht jammerlycke fchade
die wilt glorieren // moet perfevereren .

PRINCHE .

Prinche Chriftus, ons wys beradere,
heeft ons verloft duer fyn goede adere,
vernielende inden ftryt thels ferpent .
Weirelt, door, fonde, verwant by to gadere,
victorieufelyc & al thels torment .
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Tperfevereren was dexpedient
dat ons gevryt heeft van finertige qualen ;
dus leyt fmenfchen victorie, meeft ooc prefent,
uit perfevereren princepale,
van dwettich itryen tot ins finale ;
want wie Godt fyn ryc belooft, is altyt tverftant ;
perfevereren fy, foo is voer verhale .
Hier fonder en is geen victorie vaeliant .
Paulus feyt : my is de croone triomphant
bewaert, & al die haer niet en refuferen ;
maer elck moet tot deynde perfevereren, want
die wilt glorieren // moet perfevereren .

Coronas opus .

XCIII

Ale dieren wachten op u, Heere, & ghy fpyft
de fuicke al tfamen, elck r ae fyn natuere
de kinderkens fpyfl ghy, foo Paulus bewyfl,
met dmelck huers moeders tot elcker ure,
en ons, die grout fyn, met grove fpyfe fluere .
Maer ons chriflen fiele, nae a wel gefigureert,
fpyfl ghy met u woort wt genaden puere,
dwelck wt u goddelyc hers is gedefendeert .
Dwelck woort doer Chriflus Overt geexalteert,
daer onfe fiele haer by moet onderhouwen,
duer een vaft geloove, dat niet en faelgeert .
Maer weynich van ons, die daer op betrouwen,
maer meer op ons eygen vernuftheyt bouwen ;
daer Chriflus nochtans felver fpreekt metter fpoet
tot onfer falicheyt, tfy mans oft vrouwen
neemt, eet ; flits myn lichaem ; neemt, drinckt ; flits
[myn bloet .
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Ten fy dat ghy myn vlees eedt en myn bloedt drinckt,
ghylieden en hebt in u voerwaer geen leven .
U vaderen aten manna, myn woort gedinckt,
maer fy moeften altfamen de door aencleven .
Dbroot, dat Moyfes gaff vanden hemel verheven,
ten was dwarachtich broot niet, minft & meeft,
tot den leven ; maer myn vader heeft gegeven
dwarachtich broot vanden hemel ; fmaeckt wel den keen
ick ben dwarachtich broot gedaelt in dit foreeft,
u lieden ten leven, dais Chriftus vermonden .
Daer om en laet ons niet wefen als een been
fonder geloove, als de Capharnieten bevonden,
die Chriftus lichaem meynden to verflonden
met den monde, gelyc men antler fpyfe doer .
0 neen ! ferteyn ; wie fal dit woort duergronden ?
Neemt, eet : flits myn lichaem, neernt, drinckt : flits
[myn bloet .
Verheuget u ; flit woort, om flat is cr achtich,
fprak Chriftus, & wilde openbaren
fyn difcipelen hun geloove warachtich,
daer fy duet verblintheyt noch in waren
al fret ghy den fone des menfchen varen,
van daer by gecomen is, wt lieffden groot ;

den gheeir maeckt levendich tvlees fonder befwaren,

• die myn vlees eet en fal niet fterven de door,
maer duert geloove in my blyven bloot,

• ick fal in hem oock blyven volheerdich .
Myn vlees is een warachtige fpyfe ter noot

• myn bloed warachtigen dranck : wilten weerdich
ontfangen met gelooff, ghy die noch fyt eerdich

• geenen fmaeck en hebt van hemelfche dingen foes .
Hoe muecht ghy twyfelen in dit woort expeerdich ?
Neemt, eet ; flits myn lichaem : neemt, drinckt : flits
[myn bloet .

PRINCHE .

En was de flood niet in eenen appel verborgen,
daer Adam int paradys heeft in gebeten ?
Ja, fy ; want Godt fprack : Adam, ghy moecht wel
[forgen
in wat dagen ghy van defen boom fult eten,
fult ghy de door fterven ; flit moot ghy weten,

• alien uwen fade . Hoe fydy foo verblint,
ghy die onderfoecken wilt Godts fecreten ?
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Was de dood inden appel onfienlyck bekent,
foo can oock wel wefen, onfienlyck, prefent,
Chriftus vlees & bloet, warachtich ongelaeckt,
verborgen in broot & wyn, teenen teftament,
daermen nochtans niet dan broot en wyn fmaeckt .
Adam en heeft oock niet dan den appel geraeckt
met fynen vleefelycken mont : fyt dies vroet ;
nochtans was de dood daer in ; gelooft Godts woort
[naeckt
neemt, eet : flits myn lichaem ; neemt, drinckt : flits
[myn bloet .

Per Jan de Coster
alias Stroofnyder .

XCIV

I ck Godt des hebreeuwfchen & des kerilen merle,

fende u groeteniife wt minnen groot .

0 myn vrinden ! dagelycx hebt ghy onvrede
ins woort myns vaders, daer oot falicheyt wtfproot .
Syt flu arbeydende, want tis flu noot ;
ontfiet niet der menfchen vermalendyden,
wilt my belyden tot index door,
& niemants anders wildy verblyden .
Trootl, leers malcanderen, wiet mach benyden ;
ghebruyckt eendrachtich myns vaders woort,
de weireltfche afgoden fet dock befyden,
hour my alleene voer u confoort,
al inftruwerende, wilt leven voort
ghy fult voer my bequaem & fchoon // fyn ;
acht niet was ghy van ketters hoort
myn hemelsche glorie fal uwen loon // fyn .

_ 24
Belyt voer my, met fuchten & weenen,
dyn misdaet : ick bent diet vergeven mach .
Ick fal u myn gratie overvloedich verleenen,
& u vertrooften op elcken dach .
Dus fyt arbeydende, daer ooyt redene in lack
;
de wille myns vaders wilt tfamen volbringen,
roept metter herten, maeckt metten monde geclach ;
ghy, welrelycke regenten, neemt geen verhngen,
doer dat ick u gebiede voer alle dingen ;
myn bly geloove voer elcken verclaert ;
myn mogentheyt can alle crachten dwingen .
Ontfiet u niet, weed vry onvervaert ;
al ifs dat de weirelt u met tormenten befwaert,
al moetty bier befpot voer elcken perfoon // fyn,
ftryt vry, geduerlyc ghy words bewaert
myn hemelfche glorie fal uwen loon // fyn,

Tfal u foo falich & profytelyc wefen ;
arbeyt, fyt neerflich, geen fwyck en llaet ;
den kelck moefty drincken, u bitter geprefen ;
fulck loon als den meefler de knaep ontfaet .
Die my belyt, is in fweirels haet,
flits flat ick fegge, beminde vercoren,
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oock is alleene myn goddelyc ciraet
fegen de weirelt, foo elck mach hooren .
Al moefty om my nu druck orbooren,
verblyt van fchanden oft fulcken laf t,
ick bidts u, myn lieffhebber, en geves niet verloren ;
Uenckt was ick geleden hebbe, onthouwet vaft ;
helps my myn cruys dragen, in lieffden waft ;
ghy fult foo willecoem in myns vaders troop // fyn ;
gaet al voort, wie dat mifpaft
myn hemelfche glorie fal uwen loon /1 fyn .

PRINCHE

Niemant antlers en hou ick voer broedere,
dap die den wille myns vaders foes
volbringt ; dus foo ben ick een behoedere ;
fy fullen regieren in Jacobs goes
& eten van thonich dat de fiele voer,
dewelck de biekens in den paradyfe maker ;
& wie aer aff eet, beminde vroet,
flees en fullen de door finder eeuwicheyt niet fnlaken,

Dus, redelycke menfchen, boven alle faker,
geleert, ongeleert, wie dat by fy,
erm & rycke, wilt u finnen ilaken
op Abrahams Godt, dat is op my,
& Isaacx Godt, foo ben iek vry ;
laet Jacobs Godt alorn in uwen troop // fyn ;
van alien temtacien befcherm ick dy ;
myn hemelfche glorie fal uwen loon // fyn .

0 diepte der wyf heid Godts ongrondelyck,

foo ons Paulus befchryft orcondelyck,

u voordeelen fyn feer wonderlyck om weten

• vol fecreten ;
veel menfchen die triompheren gefondelyck,
die in fonden leven als beeften hondelyck,

• hebben Karen tyt in welden verfleten
• Godt vergeten .
Nochtans comet hem al nae haer vermeten
fy drincken, fy eten & worden verheven ;
waert wonder dat goey herten, van drucke fpleten,
die hen gerne queten I/in een duechfaem leven

• werden veracht, verftooten, verdreven,
belogen, bekeven in menich lant?
Serteyn, defe moeften miftrooftich fneven
ende dwoort gefchreven van Seneca playfant
gheen duechden en groeyen fonder wederftant .
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Sonder wederilant, de duecht verdwynen moet,
die tegenfpoet claer blincken & fchynen doer ;
want Loth in Sodomy met den quaden verfelt,
foo Schriftuere vertelt,
bleeff fuyver & reyne ; vaet flees termynen // goes,
wiens duecht dyer groeyde boven rofynen // foes,
& fonder wederftant op den berg, opt welt,
tot fonden gehelt ;
oock tvolck van Israhel, foo den Bybel fpelt,
woetl & ongefchelt //, hun qualyck regeerde,
fonder vyanden hebben afgoden geilelt ;
maer lyden & gewelt // huer fonden mineerden .
Als David fonder oorloge triompheerde,
by fpeculeerde I/in hooverdyen to hint,
tellende fyn volck, dwelck Godt blameerde .
Dus die oyt ftudeerde in Schriftuere, die vans
gheen duechden en groeyen fonder wederilant .

Godt hier fyn vrinden met tribulatien moeyt,
want alle duecht finder temtacien groeyt,
ghelyck de roofe waft byden doyen,
feer foes van goren .
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In tegenfpoed Godt oock veel gratien vloeyt ;
fulck feer duechdelyc finder turbatien // bloeyt,
die fonder wederflant foude gaen verloren
vallen in Gods thoren .
Metten vlegele fcheetmen tcaff & tcoren ;
duet fploechs oorbooren //, moet deerde duerfneden //fyn,
falfe vrucht voortbrengen, achter oft voren .
Godt hevet gefworen : het moet geflreden // fyn ;
al fyn vrinden duet defen pat getreden // fyn ;
tgout moet duerfneden // fyn ;
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vier gebrant,

fait fchoon & claer goes om befleden // fyn .
Dus wilt to vreden // fyn ; ghy taft aende want
gheen duechden en groeyen fonder wederflant .

In voorfpoed Overt Salomon feer verblint ; // fiet
by aenbadt afgoden, die feer wyfgefint // hiet ;
fonder wederftant bedrogen hem de vrouwen
wilt dit wel cnouwen .
Van Godts vrinden wort voerfpoed felden gemint // iet ;
al caftyt den vader, by en haet fyn kint // niet .
Godt laet de goede, die in hem betrouwen,
verdrucken, verdouwen,
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om dat fy, door proevinge, leeren fouwen
fyn gebodt houwen // inden hoochften graet,
want druck & lyen can wonder brouwen ;
het doer ons verfpouwen // het fondich levee quaet .
Te verblyden int lyden, dais den beften raet
noeyt edeldere daet oft dierbaerder pant ;
veel duechden daer wt groeyen ; tis tvruechbaer faet .
Dlyden niet en verfmaet //, maer ontbint defen bans
gheen duechden en groeyen fonder wederftant .

PRINCHE .

Als u fieckte verdriet oft lyen // crinckt,
fyt patientich ; op deeuwich verblyen // dinckt ;
wilt altyt in duechden feer neerftig waken,
nae lyden haken ;
tis dock den dranck, die Godt tallen tyen // fchinckt
voer fyn liefffte vrinden ; dus fonder myen // drinckt .
Al duncket der finnelycheyt bitter fmaken,
en willes niet laken
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Gods wil fyn kinderen met tegenfpoet raken ;
by i}ruyfen & draken //Job vergaert was,
& Abel vermoort, doers nydich blaken .
In alle flees faken // huer duecht geopenbaert // was,
Daniel finder leeuwen put onvervaert // was,
daer by bewaert // was // vander leeuwen tans ;
duer tbloet der martelaers geloove vermaert // was ;
menich bier bewaert // was // die nu de croone fpant
gheen duechden en groeyen fonder wederilant .

Tiy

weirelt wt alder allendicheyt,

tfy glorie, tfy welde, tfy wtwendicheyt,
als Judas cuffende, condy ons doerwonden .
Tfy pompiues broos leven, fondige blendicheyt,
tfy fchoonte, tfy welluft, tfy behendicheyt,
tfy tytlyc fpel, muficke, tfy tafel ronde,
corruptie heeft ons menfchen gevonden,
ter caufe van fonden .
Twoort eerde, dat naeckt quam, fcheyt bloot ;
mifdaet heeft de felheyt des doors ontbonden,
fy liggen, die itonden .
Voetfel der wormen Overt elcx lichaem : tis foot ;
hoe wys, hoe fterck, hoe fchoone, hoe groot,
dafgryfelycke door // neemtfe in haer bejach ;
fel is fferven tytlyc, quader deeuwige door .
De fiele grouwelt, dlichaem wort fwaer als loot
ay ! fterven, fterven is een hers gelach !
3
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Och ! wy leefden geerne & wy moeten fterven !
De weirelt behaecht ons & wy moetenfe derven !
Ons en baet banddoeck, plaefter noch medefynen .
Wat baet ons hoocheyt, ons gronden van erven,
daer wy Godt om vertoornen menichwerven,
ons dienftvolk, ons gels, ons kiften, ons tchrynen?
Wy moeten al fterven, o fee vol pynen !
Ons geeften verdwynen,
tgefichte traent, de both fucht, de mont crocht,
elck forcht, vliet, vreeft, hoe heylich fy fchynen,
elck beclaecht dan den fynen .
Godts Tweet Overt bloedich, doen by to fterven bedocht;
wy clagen thoot, rugge, leden & fchocht,
wy roepen : Jesus! oft ay my ! lasen ! o wach !
Dan wordet teeken des heylich cruys ghefocht ;
waslicht, Wywater Overt dan bygebrocht
ay ! fterven, fterven, is een hers gelach !

0 door ! ghy doer alle myn crachten flouwen ;
want niemant, hoe hers, en ontfliet u clouwen ;
u ftrange passie maeckt ons vervaerlyc ;
cout Tweet doedy tgeheel lichaem douwen ;
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de wangen ontblixemen, de lippen blauwen ;
de kele doede ruetelen mif baerlyc .
Ins fterven ghemift men fyn finnen eenpaerlyc ;
shoot hangs feet fwaerlyc ;
de aderen berften, de fenuen recken ;
tcorpus Overt cout, den polft jaecht claerlyc ;
doogen ftaen ftuerlyc ;
armen, beenen fietmen van pynen itrecken ;
fprake, verftant & memorie vertrecken .
U prefencie, door, ons fonder verdrach ;
tgebeente faelgeert, dlichaem bleeckt met plecken ;
flees punten, o door, u felheyt ontdecken
ay ! fterven, fterven is een hers gelach !

Peyft hoe de door ins fterven therte duerfnyt,
peyft hoe de pyne dinwendige leden duerryt,
peyft hoemen tvolck om hebben fiet wroeten en grielen,
peyft hoe derfgenamen flan om tgoet verblyt,
peyft hoe de vyant om de fiele ftryt,
peyft hoe de wormen den lichaem vernielen,
peyft hoe de pristers roepen & knielen
om trooft der fielen,
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prekende perfortfe patientie ;
peyft die noyt eeuwen noch wet en hielen,
noch cranck en misvielen,
hoe dat fy dan jagen om penitentie ;
medesyn, bichtvader crycht dan al credencie .
Een elck wapen hem voor defen flack .
0 fchoudy pocken, cortfen & peftilencie,
ghy moet fterven ; dit leers experiencie
ay ! fterven, fterven, is een hers gelach !

PRINCHE .

Dit fterven foo divers is van manieren,
& fmenfchen henenvaert foo menigertieren,
dat fmaect mynder herten als galle dranck .
Synt fchoone princherfen oft princieren,
oft kinders finder wiegen, men fietfe niet vieren,
tmoet al aen Machabeus daps ; tis bedwank .
Ten baet fchreyen, kermen oft handen ghewranck ;
was ge ont is twort cranck ;
mont, oogen, oaren worden ftinckende gaten ;
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als een geblufte keerfe gevet lichaem ftanck,
hoe welluffich, hoe blanck,
alft vander eelder fielen wort gelaten .
Die dleven meeft minnen, tfterven meeft paten,
;
foomen dagelycx aent volck wel mercken mach
noyt vrouwen, prelaten, nosh onderfaten
bitterder morfeel dan de door en aten
ay ! fterven, fterven, is een hers gelach !

-- XCVII

\,Tat is

fmenfchen leven? Aenmerkt der weirelt // tlaet

niet dan een ridderfchap & eenparigen ilryt .
Al is deep pover & dander bepeirelt // gaet,
niemant en heeft hier fynen wille altyt ;
die onder tvolck salichile heet, dickwils meetl lydt ;
dus coachmen wel feggen : wie fonder maer ?
Ten was noyt menfche foo feere verblydt,
daer en volchden wel corts weer droef heyt naer .
Den mont lacht dickwils al is therte fwaer ;
fulck veyit hem blyde al is by bedroeft ;
de menige was rycke over een jaer,
die nu is erm & van als behoeft ;
die fy flu verheft maekt fy dan confuys .
Dit doer my feggen, orconde diet proeft
een pintken wyns, eenen ftoop afyns, geen hugs fonder
[cruys .

-- 40

Ten is niemant by en heeft wit dat hem mishandt,
tfy aen hem felven oft aen fyn kinderen ;
deer is qualyc gewyft, dander qualyc gemant,
als deep lyden voorby is, dander is gindere .
Wie leeft eenen dach, fonder hindere
aen hem felven, aen fyn goes, of aen fyn magen ?
Deen heeft groot lyden, dander mindere ;
de derde cryges meer dan by can gedragen .
Dus en derff hem niemant befonder beclagen,
want tot lyden fyn wy alle gheboren ;
die fonder lyden fyn, naer Paulus gewagen,
fyn baitaerden, geen kinderen vercoren .
Laet ons den moet dan niet geven verloren ;
al ca{tyt ons Godt, oft al quelt ons quiet ghespuys,
maer fegt met my dit woordeken als voren
een pintken wyns, eenen troop afyns, geen hugs fonder
[cruys .

Pausen, cardinalen, coningen & keyfers,
die nu fyn oft die voermaels warm,
twaren & fyn pelgrims, want fy fyn als reyfers ;
de weirelt is de fee daer wy in varen
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ons fcheepken Overt belaffi met menigerley baren
flu

hooge dan leege, nae ebbe volcht vloet ;

nae eenen donckeren dach court wel eenen claren,
nae fonnefchyn regen, nae geluck tegenfpoet .
Die gifteren gewin hadde verlieft heden fyn goes ;
nu gefont, dan fieck, na tfuet volget fuer ;
die fyn hers van de weirelt treckt, die is wel vroet,
want alle eertfche genuchte die is onpuer .
Voer eenen dach vruechde, dry dagen getruer ;
voer weynich firopen, eenen ftoop veriuys .
Dus blyft myn woort vaft als eenen muer
een pintken wyns, eenen ftoop afyns, geen hugs fonder
[cruys .

Cooplieden, ambachslieden, broodroncken weeldekens,
quistgoeykens, die tgoet achten als den flycke,
Venus jonckerkens, amoruese beeldekens,
hooverdige puyften, tfchynt niemant haers gelycke .
Hebben fy haer begeerte? Neenfe, dat flaet hen fwycke ;
fy cnouwen oock dickwils een bitter pille .
Ten was noyt coninck oft prinche foo rycke,
die alle dinck hadde naer fynen wille ;
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Ja de machtichfte fyn dickwils meet ins gefchille
dan de erme, die gheen broot en hebben inde handen,
want fy moeten forgen, openbaer & ftille,
voer haer lyff, voer haer volck, voer iteden & landen,
& hoe hooger van mate, hoe meerder vyanden ;
den wins waeyt altyd meeft opt hoochfte hugs .
Hier om, feg ick nosh eens, fubtyle verftanden
een pintken wyns, eenen ftoop afyns, gheen hugs fonder
[cruys .

PRINCHE,

Die bier gebruycken alle haer wellusticheyt,
boven Godts wet ftellen haer eygen inventie ;
defe vinden noch de meefte ongerufticheyt
fy werden gecruyft van haer felffs confcientie,
haer belle begins bier naer Godts fententie .
De boofe geeften, diefe eeuwich plagen // ftellen,
was baet ryckheyt, eere oft excellentie ?
Al mach fulck bier inne fyn behagen // ftellen,
ten is niemant, wilt by alle fyn dagen // tellen ;
meet fuer dan foets daer inne vint // hy .
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Salich is hy, al mach oock fynen wagen // hellen,
die Godt ilaecht om een beter, want die bemint // by ;
al is tcruys fwaer, hope des loons verwint // vry
alle eertfche ghenuechte, en is meer quantsuys .
Dit doer my feggen, op dit woordeken verfint // dy :
een pintken wyns, eenen ftoop afyns, geen hugs fonder
[cruys .

XCVIII

\\Tie n sal ick loff fpreken met goeder herten ?
Wien fal ick loven, daert my flade // doer?
Wien fal ick eere doen, in defer fmerten
dat myn herte lydt, met grooten rade // vroet ?
Wien fal ick huesch fyn met genade // foes?
Wien fal ick ootmoedigheyt mogen bewyfen ?
Wien fal ick obedient fyn vroech & fpade // goes?
Waer in fal ick myn herte connen befpyfen ?
In wiens raet fal ick flu mogen ryfen ?
Nae wiens woorden fal ick my reguleren ?
Wiens wercken fal ick bell mogen pryfen,
daer ick myn erm fiele me mocht falveren ?
In wiens glorie fal ick glorieren ?
Wiens w etten fal ick bell onderhouwen ?
Wie fal myn herte in Chriflo informeren ?
Niemant dan tgeloove & vaft betrouwen .
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Chriftus gaff Moyses der geboden thieve
voer difrahelfche geflacht, dais waer //, fiet ;
welcke geboden flu niemant en pynt tontfiene
maer fmenschen ghebodt, dat men hier en daer // gebiet,
de warachtige schriftuere flu to fwaer // fchiet .
Nochtans hevet Chriflus felve bevolen,
fynen appoflelen to preken openbaer // net
dwoort Godts, dat niet en mach blyven verholen .
Aen wien fal ick nu befl gaen ter fcholen ?
Wiens leeringe fal ick bell leeren ?
Inde liefde Godts daer en mach ick niet dolen,
want liefde doeget geloove vermeeren .
waer toe wil ick myn erm fiele dan keeren ?
In wiens gebodt op dat my niet en mach rouwen ?
Wie fal my inde liefde Godts verheeren ?
Niemant dan tgeloove & vafl betrouwen .

In wat Elate fal ick my felven fetter,
dat Godt myn devocie mochte behagen // oock ?
Hoe fal ick wel onderhouden Godts wetter?

Als een goes kerflen menfche moet ick wager // oock
waer fal ick my ter kercken corner dragen // oock,
dat ick dwoort Godts oprecht mocht eaten
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• theylich evangelic, flits myn clagen // oock,
foo qualyck verftaen words van veel prelaten ?

• Godt almachtich, court hem nu to baten,
die u woordt foo oprecht hebben geuyt

• oock aengehoort als u onderfaten,
die in dwoort des Heeren fyn opgeruydt,
our to leerene foo devangelie luydt .
Laet dock u vierige herten niet vercouwen,
want wie gheeft my tgenefelycxte cruydt ?
Niemant flan tgeloove & vaft betrouwen .

PRINCHE .
Leers ons Godt niet, tftaet ins elffte geschreven,
aenmerckt Johannes, die befchryvet Merck // daer
Ick ben de verryfeniffe & flat leven ;
wie in my gelooft (neemt dies gemerck // waer),
en fal niet fterven, flits al Godts werck // fwaer ;
want wie Godt aenroept fal levende blyven,

• al die gelooven, tfy leeck oft clerck // claer,
in my, die en fullen niet flerven, flits dbeschryven
sins Jan noch, our flat ons fou beclyven .
Die in hem gelooft en fal niet veroordeelt worden ;

48 -maer die niet en geloof t fal Godt verdryven
met fyn oordeel, & men fal hem vertorden .
Dus wilt u opt geloove itercklyc gorden ;
wie dat ghy fyn moecht, heeren oft vrouwen,
neemt antlers tot Gods niet, die oyt qualyc porden,
niemant dan tgeloove & vaft betrouwen .

XCIX -

E

ontiluyt flu fyn herte & wilt gronderen

des Heeren goetheyt, fonder murmureren ;
want fachtmoedich van herten words by bevonden .
Soo molten wy ons naer fyn goetheyt verneren,
want fyn liefde duert eeuwich, fonder cefferen .
Dit overpeyit, hoe dickwils Godt heeft gefonden
fyns geeits propheten, tot ons tallen itonden,
met fchoonder belooften, wt rechter gratie,
foo dat dwoort des Vaders hem heeft verbonden
to dragen de fonden // van elcke facie,
& voor ons geftorven met grooter turbacie,
& heeft wt liefden ons bevrydt .
Dus is ons flu foot der liefden fondacie
tis nu tyt .
4
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Nu duer Godts liefde onfen pays is gecregen,
foo laet ons wandelen inder liefden wegen
& gelooven in fyn woort, nader Schriftueren ;
want de liefde en is tgeloove niet tegen,
om dat de liefde niemant en laet verlegen,
als fy fiet dat noot hebben Godts figueren .
Maer fy blyft ftaen by tgeloove als mueren,
& volbrengt dat Godt duer de wet gebiet .
Al coftmen duer tgeloove bergen vervueren,
foo en is tgeloove, fonder de liefde, niet ;
maer bet is een door geloove, diet wel befiet .
Dus laet ons foecken tgeloove fonder refpyt,
tgeloove metter liefden, dewelck ons al bediet,
tis flu tyt.

De hope & tgeloove, die fullen vergaen
bier namaels, als Chriftus fyn oordeel fal hebben gedaen ;
maer de liefde fal inder eeuwicheyt blyven,
& fy is tgebot daer Chriftus aff doer vermaen,
om dat wy malcanderen vaft by fouden ftaen .
Soo Chriftus fyn liefde in ons lies beclyven,
al en fchynent niet dan erme catyven,
die daer noot hebben onfer charitaten,
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de aelmoeffen, die doer ors fonder verdryven ;
want Chriitus die ontfangtfe felfs tot onfer baten .
Dus moeten wy oock deylen, die ors her hater,
& fchouwen felve fweirels nydt,
oft Godt die mocht oock ors fondige verlaten
tis nu tyt .
PRINC HE .

Chriitus, die is thoot der heyliger kercken,
om dat wy de liefde fchoonder fouden mercken,
daer al de geloovige aff fyn de leden .
Want hoe verbreyt dat fy fyn in fweirels percken,
fy fchuylen al order Chriftus vlercken ;
exempel als een lichaem van reynder feden,
dwelck dat fyn lekens houdt in werdicheden,
& dragen deep dander wt alder hoot ;
want fy haeiten huer om decken taller tteden
waer dat eenich befchaemt leken eens valt bloot .
Sus, laet ors oock lever inde liefde groot,
eer dat ors bier de door berydt ;
want wie antlers leeft, 's feet nae levende door
tls nu tyt,

C

\\,T ac ht

u wel, ghy Natanaelfche cleyn fchaer,

die Chriftum, maer gecruyff, alleen kennende fyt,
proeft de geeften, oft fy oock wt Godt fyn voerwaer ;
fyt duyfkens, weeft ferpentjens, moot u niet aent haer
der geveyfder Pharifeen, her is nu tyt .
Vindy bemaelde graven? Rieckt weder fubyt
oft fy niet vol doors gebeente binnen en ftincken .
Siedy bidden, vaften ? Grondeert oock Godts verwyt .
Siedy almoeffen geven, dw elck fchynt profyt ?
Hoort weder, ofter gees trompetten en clincken ;
merckt oft fy met Jefabel niet eten & drincken,
die haer devote foberheyt tvolk wt mermen .
Op des boomgaers fchoon hour wilt niet dincken ;
want hoe fchoon de fchorfen oft blanderen blincken,
aen de vruchten falmen den boomgaers kennen .
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Wilt hem Cayms foorte flu Abels vermeten ?
Siet alleen op haer handen, niet opden mont .
Wilt Chore oft Dathan meefter fyn geheeten ?
Merckt oft by op Moyfes ftoel is gefeten,
proeft merle oft by fleck maeckt oft gefont ;
Wilt Achimus, een priefter Godts fyn goes rout .
Leeft eerft hoe by met Juda Machabeo ftaet .
Wilt Saul coninck blyven in een eeuwich verbont
over Godts volck ? Merckt oft by gehoorfaem ter ftont
Amelech, met al dat fyn is, door & verflaet
Wilt tvolck Chriften heeten ? Siet oft ooc voort gaet
in liefden, ontweken der ketterfche rennen,
gelyc Jacobus feyt : als dwoort foo de daet ;
want alleen nae der Schriftueren raet
aen de vruchten falmen den boomgaert kennen .

Wat vintmen boomgaerden, ten dage van heden,
fecten foudick feggen, waer ick als Paulus stout,
fchoon befnoeyt, befchoren, begraven, befneden ;
maer die daer fyn gels fou willen befteden,
fou meet rot appelen vinden menich four .
Al geeft den geef} fulcken boomgaert clap & coot
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versmoort blyvende inden vleefelycken brant
tgelooff haer beroemende, daer de liefde flout .
Maer daermen Godts woort leers & tfelfde onderhout,
alsulcken boomgaert is ferteyn van Godt geplant .
De wolf veyft wel fyn tale, maer fynen tans
can by hem in geender manieren ontwennen .
Niet aen de grau wolle bonze mutfen playsant,
noch aen groote tytelen, noch vernuft verftant
aen de vruchten salmen den boomgaert kennen .

PRINCHE .

Oft secten ftichters fyn, die dees weeukens stroopen

• dees jonge vroukens, vol fondiger wercken,
• die met der onnoofelen fweet hun droopen,
• den dwafen maechden den olie vercoopen,
ick en fegs niet, prinche ; men vrages den clercken .
Paulus, die ons dees geeften leers mercken,
beroemt hem dat by niemant heeft lustich geweeft .
Nu, dees oock, die hun oock ins opinien ftercken,
oft fy lidmaten fyn der heyliger kercken,
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ick en fegs niet ; maer elck proeve den geed
van tvervolch & vervolgers ; smaeckt, prinche, den keest ;
tcruys altyt by Christum, naer tgetuych der pennen .
Ick en fie niet dat men vygen van doornen leest ;
hoe de fuicke hun veynft, dan waey aldermeeft
aen de vruchten falmen den boomgaert kennen .

CI

De fonde is eerften duer ongehoorfaemheyt
geboren in Adam, dies hem doen vertoonde
Godts thoren over den menfche, die was verleyt .
Duer Sathans linen moeft by nemen een afscheyt
wt den lufthoff, daer by in vreden woonde .
Doen den vyant de weirelt met luegenen croonde
& heeft den menfch duer des ferpents raet verwyft ;
dies hem Godt de fonde met de door loonde
& is hem aengeboren & inne gelyft .
Wie iffer nu dan, die de fonde verdryft,
oft hem daer aff vry Belt int fweirels ronde ?
Want wy fyn alle fondich, elck twill & kyft ;
daer en iffier geene, tcomt wt der propheten monde,
die hem felven can vry geflellen fonder fonde .
Maer Chriftus genade moet elcken bereet 1/ fyn ;
wy en fyn haers niet vry, dan to flier flonde,
als donfterflycheyt fal des menfchen sleet f/ fyn .
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Want die fonde die is alleen e ;elegen
inden vleefche, niet inden gheef ; dit is feer bloot .
Maer als den gheeft het vlees heeft onder gecregen,
& is herboren, & wandelt in fheeren wegen,
dan fyn wy ontflagen, & dat duer Chriftus door,
van den hemel, die de fonde foo vane foot,
foo datter geen fielen en mochten daer binnen .
Doen den Vader dit fach, fynen fone geboodt
den menfch to verloffen, wt rechter minnen ;
want niemand & cone de fonde verwinnen
dan alleene Chriftus, onfen advocaet .
Soo iffe gewortelt in smenfchen finnen,
jae, datter en was geenen naerderen raet
dan defen door, die verfoende de daer
van Adams mif bruycken, al mocht hem feer leer // fyn .
Maer wy worden eerft vry van fondigen quaet,
als donfterflycheyt fal des menfchen cleet // fyn .

Als den menfche fterft inden geloove oprecht,
ftaende op de voldoeninge van den Heere,
soo ruff fynen gheeft, foo Apocalipfus fecht,
onder Godts autaer, die als den getrouwen knecht,

59
vromelyc geftreden heeft voor Chriftus leere .
Maer dlichaem, dwelck fondich is, telken keere,
moet verandert worden doer fyn overtreden,
& dit cleet aendoen, dwelck hem van alien verfeere
ontflaen fal, & ftellen gheest & vlees in vreden .
Siet hoe vierich dat Paulus heeft gebeden
om van tvlees verloft to fyne, dwelck hem foo quelde,
gevoelende de fonde in alle fyn leden ;
flier hem foo vromelycken tegen ftelde,
& ginck duer, duert bidden vrymoedich to velde .
Dies wy alle moeten foo vierich & heel // fyn ;
wy worden flan ontlaft & groot van gewelde,
als d'onfterflycheyt fal smenfchen sleet // fyn .

PRINCHE .

Als donfterflycheyt, vry, fonder clage,
den gheeft met den lichaem famen heeft verchiert,
& Godts oordeel fal blycken nader bafuyne flage,
dan wont de fonde, vyant & des doors plage
al verwonnen, Ofeas tuyget wel gemaniert .
Alfoo lange de fonde in de weirelt regiert,
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& heeft over den menfche haer heerfchappye,
tot dat den drake, die als den leeue crayert,
met de fonde & door & helfche prye,
alter neder geleyt words, van al defen ftrye
words den menfch ontlafl: & vander fonden ftrale,
& fal triompheren aen Chriftus fye,
diet al onder fyn voeten heeft teenemale .
Alit vlees vernieut is met dit cleet loyale,
geen vyanden & mogen hem dan to wreet // fyn ;
by words ontllagen van der fonden princepale,
als donfterflycheyt fal fmenfchen cleet // fyn .

Op het landtjuweel tot Antwerpen Ao 1561, op de
vrage : Wanneer den mens fal der fonden ontslagen
fyn, den hoochften prys, per Verbeyt den tyt .
A° 15 61, 14 Augusti in Antwerpen, Olyftack .
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CII ---

Hoe vrol Y c foo words my therte onfleken
ins gene dat Godts geeft my belooft vol trouwen !
Niet een vruecht, maer met duyfentderhande treken,
court den geed my trooflen tegen tvlees benouwen .
A is ickt vaft geloove, foo fal hyt my houwen ;
dais als ick myn mifdaet voer den Heere belye .
Van flonden aen, fal by in vruecht myn rouwen
verkeeren, die verwan myn wederpartye .
Soudick niet verhuegen, als ick mach to flrye
trecken met den genen die al heeft verwonnen,
my verloft, & tegen fweirels fantafyen
fyn levende woort heeft willen jonnen?
Duer den trooff des woorts is myn vruecht begonnen ;
ten eynde van myn dagen, fal ick worden gefliert
in rude, & fal blincken boven tfchyn der fonnen
flees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geeft regiert .
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Doent vleeselyc was, en mocht hem niet vermaken
flees vruecht, maer tmoefte nae de weirelt draven ;
maer nu fcheppet vruecht in hemelfche faken,
duer dinfperatie van des heylichs Geeits gaven,
& put flu wt den fchat daert al in leydt begraven
verloifmge, derven & fpyfe om to voeyen,
voer alle die daer haven nae de hemelfche haven
des nieuwen Jerufalems, daer altyd vloeyen
die gefonde wateren, die vruchten bloeyen
des eeuwigen levens, ja, myn tranen aff dwaen .
Als therte flit peyit, foo moetet hem moeyen
tot dancke mynen Godt, diet al heeft voldaen,
doer fyn door, den Vadere ; hier moet ick vaft op ftaen
myn wtfpraeck, die boven al triompheert,
& fal my fonder verdienften int leven ontfaen
Dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geeit regeert .

wie sou my dock mogen berichten met fchanden,
oft doer wat fake foudick in trueringe vlien,
midis flat my den Soon heeft willen onderpanden
met fyn dierbaer bloet, & belooft met dien,
flat ick met myn eygen oogen, als Job fal fien,
aenficht by aenfichte, Godt ? Wt flit woort,
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fchep ick fulcken vruecht, oock alle falige lien,
& in den grooten loch, my gemaeckt rechte voort
eenen borger fyns rycx ; bier int herte fpoort
een hemelsche vruecht, geen foeter van keefte,
als therte inwendich flees vruecht aenhoort .
Soo wordet opgetogen tot inden geefte,
dais wie bier de minft is, fal daer fyn de meefte,
in fyn rycke : nooyt meerder blyfchap verfiert
tegen alle dlyen vans fweirels foreefte
flees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geen regiert .

PRINC HE .

Dees vruecht heeft my fweirels genuchte benomen,
& in alle druck moet ick my verjolyfen ;
want als den grooten loch des Heeren fal comen,
flat ick als Godt warachtich fal verryfen ;
ja, in myn eygen vlees, hem loven & pryfen ;
van eeuwen tot eeuwen, nooyt claerder loch,
tgheen flat by my belooft heeft, fal by bewyfen
als flan, al neemt by noch een weynich verdrach .
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Want by ift alleene, diet can ende mach,
myn fiele verhuegen duer den foeten wyne
fynder foeten genaden ; want doen ick lack
& wachte, droech by my aende pifcyne
myn quale genefen, die fmaecte als bryne .
Als een genadich Godt heeft by my gehantiert .
Op dees hope breng ick dleven vaft ten fyne
dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geeft regiert .

Opden repel, opde Lisblomme, A° 1562 .
Per Verbeyt den tyt, feeit .

CIII
ANNIE

Q

1559 .

lieff, hoe lieffelyc fydy int a~enfchouwen

Ghy fyt vol trouwen // altyt bevonden .

• liefde en mach to mywaerts niet vercouwen ;
maer ghy wilde bedouwen // op myn ongefonden,
al words u, bruydt, u, lieffite, tot alien ttonden
vervolcht van diese willen ontfchaken,
diefe overal verdrucken ins fweirels ronden,
die als grimmige honden, // u, bruydt, genaken .
Ick ben als een blomme, (hoe fal ickt maken ?)
des velts al onder de doyen geplant,

• worde foo befpiet van de Babeloenfe draken
Maer, lieff, dat wy fpraken // inden luithoff triomphant,
daer wil ick my aen houwen, lterck & vaelyant,

• van u niet fcheyen, want midis defen,
alit myns liefs wille is, dan fait feker wefen .
5

GG
Ghy fyt myn ftercheyt daer ick toe wil vluchten,
als ick met duchten //, lieff, ben belayen ;
ghy fult myns ontfermen, als ghy, u lieff, hoort fuchten ;
in u belooften fyn de vruchten // die my verfayen .
Ghy, die tot uwen lufthoff fyt, de rechte payen,
daer ghy my toe wyft, daer ick los ben van weene ;
al willen fweirels kinderen myn cleeren ontnayen,
ja, willen my ontrayen // u liefde gemeene,
ick fal u, myn lieff, beminnen & antlers geene ;
want in hemel, in aerde, en is u niet to fwaer,
& u eere en gheefdy oock niemand to leene .
Ghy hebbet vermogen, u woordt is foo claer,
daer ick my merle vermake in alle vaer ;
ick weet & is openbaer // fchoonft wtgelefen
alit myns liefs wille is, dan Walt feker wefen .

Al ly ick bier, lieff, al wat lieff mach lyen,
tot alien tyen //, als ick loven uwen name .
Ghy hebt al veel meer geleden om my to bevryen
op dat ick fou verblyen //in liefde eerfame,
ghy lies u recken als dlaken opde rame,
& hebt my getrout, op de cruyce roede,

67
den ftrick gebroken, die my hief inde prame,
to min ick my fchame // ; maer met blyen moede,
fal ick in liefde waken met fcherpe hoede .
En ick wil lanckmoedich order u fchaduwe duycken,
verbeyende den tyt, hopende op voorfpoede ;
want, lieff, van mynen bloede // fouwenfe gerne fuycken ;
ghy fult my verloifen van dees eertfche bruycken,
die u woordt mif bruycken //, dwelck my heeft genefen
alit myns liefs wille is, dan fait feker wefen .

PRINCHE,

0 ghewillighe Prinche niet om verwinnen,
die ick moet beminnen // wt alle myn crachten,
ghy fult my, u lieff, leyen by u binnen
wt alle dees fpinnen //, die op my wachten,
die my lager leggen, dagen & nachten .
Want tvlees, de weirelt & fmensche leeren
my altyt omfingelen, ja oock, fy nachten,
die met lute achten // op liefs onteeren,
& comer met behendicheyt u wegen verkeeren,
ja, wyfen my den pads, die ghy my heeds later .
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Wanneer fal ick vry fyn van dit verfeeren ?
Want fweirels beeren // my, om u fnaems wille, haten .
Maer ghy hebfe verwonnen, dus wil ick my Eaten,
& u, lieff, ombaten // met ermen & pefen,
alst myns fiefs wille is, dan fait feker wefen .
Per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen
A° x559 .

CIV

\Taer fydy ghy crygers, our vechten geilelt ?
Court vromelyc gewapent in de bane ;
bestormt flu myn ryck, want bet lydt gewelt ;
tlrydt niet our gelds // maer valter vry ane .
Ick ben uwen veltheer, tlrydt onder myn vane ;
tlaet fterck in oordene, verwacht u partye,
ghy die myn woordt oprecht begins to veritane,
berydt u our Mane // en wyckt aen geen fye .
Ick beken u wercken ; weest vrolyc & blye,
datfe wtten gelooff gefchien, acht geen verdriet
van die Medianieten, verwindfe dock ghye ;
wantfe u duet envye // feet hebben befpiet .
Blyft dock volitandich : al was u gefchiet
fal ick u vergelden, want ghy crycht to loone ;
u foully is al tee, en witty dat niet ?
Den verwinder is bereyt des levens croone .
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Ick weet u verdriet, want de lagen fyn vele,
diefe u fpreyen, wt boofe liften ffout .
Maer weeft getroofl, myn volck, niemant en hele ;
mynen loff fpreck u kele // vaft op myn woordt betrout ;
voer draken, fchorpioenen, u dock niet en grout,
want tot vafle pilaren heb ick u verheven
in mynder kercken, al hebbenfe u benout .
Geenfins en schout // myn woordt ; ick wil u, fiet, geven
dyferen roede ; tfweert heeftfe faen verdreven .
Weeft dock getrooft, myn volck, ghy weet dock feet wel
dat ik ben den wech, de waarheyt & dleven,
& dat fy aencleven // fweirels boos voortilel .
Blyft my getrouwe ; ick belooff u dat niemand el
den prys en fal hebben in mynen troone ;
ghy wilt myn getuyge fyn, duet u flagen fel
den verwinder is bereyt des levens croone .

Ick fie u truerich & ootmoedich van geefle,
feet betraent van wangen met een droevig gelaet ;
ick hoot u clagen wel dat aldermeefle
die gehoornde beefte // u vervolcht obftinaet .
Maer weeft getrooft, myn volck, aenverdt mynen raet ;
als floff fal ickfe breken ; heft op u finnen ;

7'
Weeff niet defolaet // ; maer wiltfe dock verwinnen .
Oock claechdy in u concientie binnen,
datfe verlaten hebben myn eygen eere,
tquaet voor goes pryfen, doncuyfheyt beminnen ;
ghy bekent oock flees fpinnen// ; volcht, geenfins die leere
der Nicolaiten, die verdeelt fyn feere .
Wycty aff ; ick en ontfie geenen perfoone ;
maer blyfdy volftandich, flit fpreck ick u, Heere ;
den verwinder is bereyt des levers croone .

PRINCHE .

Al moetty om mynen naem veel drucx befueren,
al vallet u pynlyck, hier duet maeck ick u groot .
Hebt moet, myn volck, ten fal niet lang dueren
die verwint, taller hueren // fmaeckt by hemels broot .
Schout ook Balams leeringe als deeuwige door ;
oft neen, ick wil u voorts komen bezoeken ;
achtet niet, al wordy om mynen naem van haven bloot,
ghy fyt ryck, en lydt geenen root, ick l al u vercloecken ;
ghy verffaet mynen fin wel wt Johannes boecken,
die hun duet den geeft uit Padmos getogen vandt,
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alle die verwinnen, fal dlam met witte doecken
verchieren, wt alien hoecken // oft wt was lands,
& geven hem eenen witten steep in fyn hands ;
haer namen ins boeck des levers fchryven fchoone .
Strydt vromelyc, myn crygers, hoops hier omme, want
den verwinder is bereyt des levers croone .

Op de Violiere feeft geftelt
doer Verbeyt den tyt, A° 1562 .

Cv

FE oe

moechde ghy, menfchen, alle die daer fyt,

van Godt geroepen ter falicheyt, breet & wyt,
met een fuyver fiele redelyc gefchapen,
uwen broeder gehaten, hem aendoende fpyt,
die Godt foo overvloedich heeft gebenendyt ?
Daer ghy in fyn aenficht Godts beelt muecht rapen,
aenfiet : tis Godts handtwerck, ontfpringt muechdy ilapen .
Hoe court dat de welvaert ws naeften u mif haecht,
die ghy wt nydt dus vervolcht met fweert oft wapen ?
Dat is Godts woonftadt daer ghy uwen haet op draecht ;
wetty niet dat ghy u felven hier duer meeft plaecht ?
Dits Godts bevel : opt verdoemen uwen fielen,
uwen naeilen to beminnen ; dock my gewaecht
oft u boofe wercken voor Godt niet en crielen .
Siet, wt nydige boot heyt veel rycken vielen,
& werden in onruiten hier duer gedreven ;
maer tginck haer wel, die den vrede onderhielen
wie benydt, naeckt de door ; diemen haer, fal leven .
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Is by niet diemen haet veel beter daer ane,
als by de haet niet en pynt tegen to gave
om to wrekene, wt een boos herte verkeert ?
Want wie wrake foeckt is onder fduyvels vane,
foo fynder twee haters ;

his

goes to verftane,

• beyde to fame hebbende Godt onteert ;
maer wie nydt draecht & blyft obftinaet boos verweert
op fynen bruer, diet verdraecht, hoe by daer op raeft,
defen is wt den duyvele, die hem verheert,

• falter me vergaen in ydelheyt verdwaeft ;
wie benydt worth fal leven, die Godt fpyft & aeft .
Wat heeft de benyder tan fynen tyt verquift,
die genade verfuymt, hoe Godts geeft hem inblaeft,

• heeft, willens, den wech des Heeren gemift !
Een oprecht nydich herte, fegt my dock, wat ift
antlers, tan die door flaet ? Hier duet fait beven,
om tat fynen naeften heeft vervolcht met lift
wie benydt, naeckt de door ; diemen haet, fal leven .

Wetty niet tat den mens, die ghy wilt verderven,
wt nydt, Godts sone daerom moeft fterven,

• heeft elck die hem bekeert dleven gejont ?
Maer nu cruyfty weer Chriflum foo menich werven

75 -

als ghy fyn lidtmaetkens wt nydt foeckt tonteeren
waer duet u fiele valt finder hellen grout .
Siet : hoe wraeck roept dbloet dat tegen Abel opftont !
Wat helper Jofephs bruers die hem wt nydt vercochten ?
Merckt hoe haren buyck met honger werdt gewont,
& aen diefe benydt hadden fpyfe verfochten .
Daniels haters tegen hem niet en mochten,
al waft dat duet Bels bedrog elcx herte loech
Bels dienaers int verderven haer felven brochten,
die jongers benyders tvier wt den oven vertloech .
Wat vercreech dock Pharao dan groot ongenoech ?
Die fee heeft haer boven fyn heer opgeheven .
Aldus varen noch de benyders, spaey & vroech
wie benydt, naeckt de door ; diemen haer, fal leven .

PRINCHE .
Siet eens, hoe de Pharifeen to gadere
Chriitus benyden, onfen eeuwigen weldadere
war mocht haer ditte altefamen dock baten ?
Neemt exempel aen Judas den verradere,
die Chriftus verriet, de fpringende adere .
Godt heeftfe voor loon eeuwich verlaten,
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dus fynfe qualycxt ane, die bier nosh haten .
Defe die nydt foecken in Godts woordt triomphant,
al wordenfe verj aecht wt huyfen & itraten,
met wyff & kinderen in een antler lant,
fy haten Godt felver ; den dierbaren pandt
fal haer macht breken ; maer hondert font bier vuere
geeft Godt die benydt worden ; dus maeckt vre, broeders,
[want
den vader onfe brengt ons ins getruere .
Hoe biddy dock Godt als ghy, to flier buere,
uwen broeder haer & niet en wilt vergeven ?
Blyfdy hem benyen, ghy proeft meeit bet fuere
wie benydt, naeckt de door ; die men haer, fal leven .
Solutie op de vrage tot Bredael
Wier qualycker aen is, die bier benydt
oft die bier benydt words?
Per Verbeyt den t y t. A° 1564 .

CVI

\\Taer fullen

de godloofe mogen vlien // vals,

die fonder raet Godt & haren broeder haten ?
Wat heeft haer leven dock bier to bedien, // als
fy haer met Godts woort niet en willen Eaten ?
Waer fullenfe drincken, die daer hebben verlaten
die fpringende adere, den gefonden wyne ?
Waer mogenfe uyt vinden by eenige ftaten,
die bier den vrede, der fielen medefyne
versmayen ; was naeckt haer, dan deeuwige pyne ?
In onruften haren worm dock eeuwich brands,
die met loofer valfcheyt, in geveyfden fchyne,
over Chriflus lekens bier crygen doverhandt .
Waer mogenfe geruft woonen in eenich lands,
die Gods tempels fchinden, daer by in dede
groote wonderen ? Niever duer defen ; want
de godloofen en hebben geenen vrede .

78 Wat macht haer helpen, al gaenfe hier raet // slagen
& feggen : 't vrede, fonder Porch over al ?
Laet ons de gerechtige vroech en laet // cnagen
totten beene, terftont naeckt haer dan den val,
als een barende vrouwe met groot gefchal .
Gees rune en mogenfe bier inne verwerven ;
in haer boofe vonden haer meeit overcomes Pal
groote tribulacie, een haeitich fterven ;
tfweert, datfe wt hebben, falfe thert duerkerven,
al knerfen haer tanden op Godts volck vercoren ;
in haer eygen ttricken fullenfe verderven ;
want tot Godts wrake foo fynfe geboren,
die Godts bruyt fchinden, die roofe fonder dotes ;
Sathan, hares prinche, bereyt vast haer ftede .
Daer fullenfe proeven Godts wreeden thoren
de godloofen en hebben geenen vrede .

Dit heeft Chriitus tot fyn jongers gefproken, // does
hyfe verfondt om den vrede to leeren ;
maer de godloofe hebben fulcx gewroken // loon,
dat Pal beter gaen in den loch des Heeren .
Sodoma, dan fulcke, die van haer keeren
mynen vrede, tuycht Godt, onruite is by haer ;
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met deep wee op dander fal ick vermeeren
Karen druck, niet wetende waer blyven van vaer ;
al macht haer wat gelucken in to volgen naer
myn hoopken, en willenfe hittich verfchueren .
Met fweirels inttellen, al gedooch ickt voerwaer,
iterfte, dierentyt naeckt haer taller ueren .
waer fullenfe vlien, die weten van to vueren

;
mynen wille ? Veel verdriet vuerenfe merle
haer eygen vlees fal haer tot fpyfe gebueren
de godloofe en hebben geenen vrede .

PRINCHE .

Godt falfe voer rune met elende // dwingen,
verlaten weef kens fallen fyn haer kinderen ;
niet half en mogen fy ten ende // bringer
haer dagen : tcruyfen des bladts salst hinderen .
Gy wordt geplaecht van wormen & slinderen,
diet fenyn strooyen in Godts woord gebenendyt ;
als rook & gras fuller haer namen minderen,
die tegen Godt & fyn volck bier vueren ltrydt .

8o
Het fal haer bier namaels ftaen tot groot verwyt .
die om haers buycs wil verlaten des Heeren wet,
& die den vrede bier foecken aendoende groot fpyt,
& hebben haer, als Cairn, aen dbloet befmet
van haven broeder, & worden van derme vet .
Bees dalen alter hellen ; ten baet haer geenen belle ;
Chriitus genadich bloet en hebbenfe niet to bet
de godloofe en hebben geenen vrede .

Tot Bredael A° 1564
Per Verbeyt den tyt

Olyftack in Antwerpen .

.... CVII

\ATaer mach den mens meerder victorie fporen,
catyvich, allendich, naekt, mifmaeckt geboren
wt der vrouwen, met Adams gebreck belaft,
nochtans totter falicheyt, vans begin, vercoren,
al words by duet vyants liften fomtyts verrafl,
dan in Chriflo Jefu, den bloeyenden mall,
die de door verwan & den duyve 1 merle,
die gevanckeniffe gebonden wel alfoo vafl,
deerfte & lefte, donverganclychede,
donverwinnelyc fweert ftaende opt fnede
aen beyde fyden, nooyt to voile gelaudeert,
om voer ons to verwinnen, bereyt ins ftede
des nieuwen Jerufalems, daer by domineers?
Dus leyt fmenfen victorie, hoement alegeert ;
die dock broos, cranck, fwack & in ongeval // is,
alleene fonder twyfel, dit wel noteert,
ins bloet des lams gedoot, diet al in al//is .

6
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Leyt niet in dit lam, dwelck wt vierigen lufte,
den doodelycken kelck dronck in fwaer onruffe,
ons victorie, levee, trooff & confoort,
dat ons opgeleyt was duer fynen door biuffe,
ons verfoent met Godt & geftelt in accoort,
onfen middelaer, geen antler, ons doende trappoort
van ons allendige voer fynen vadere,
& heeft die floten der helien geheel verftoort ;
fchonck ons den dranck wt die bloedige adere
fynder herten, en was oock geen verfmadere
van ons bedroefde, die duer fyn tranen heet
afwies de fmette van ons alle gadere,
duer den prys fyns bloets, naar Johannes befcheet ?
Syn victorie is de onfe, die den vyandt wreet
gebonden is, die tegen ons ins gefchal

I/is,

dat ons voile .falicheyt leedt, dat is hem leer
ins bloet des lams gedoot, diet al in al//is .

Oft al fchoon de mensch hadde vans begin gedaen,
finds dat Godt die weirelt fchiep & heeft beftaen,
alien de wercken, die ooyt goes fyn bevonden,
ja, had hue duyfentmael laten ter door toe flaen,
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oft fchatte gegeven ontellycke ponden .
Al hadden tfamen gebeden alle monden,
die ooyt wares of fullen worden gefchapen ;
al waert al gedaen dat fmenfchen hers mocht gronden,
geen victorie & mochtmen hier duer betrapen,

• had ons dit lam niet comes vercnapen
• in ons vlees gefmaeckt den dootlycken keen,
• verwondt al dat sae ons fiele court gapes,
sae fyn door verrefen, ons victorie meeft

• ftrydt felver voer ons teghen thels tempeeft ;
want elck mess fonder dlam int verwinnen final //is,
maer dat al ons cracht leyt, benyt den boofen geen,
int bloet des lams gedoot, diet al in al//is .

PRINCHE .

Heeft dit lam niet gewillich, in als verduldich,
den camp voer ons aenveert, duerwondt menichfuldich,
ons fmerten gedragen, opgeoffert aent hour?
Heeft hyt niet al voldaen ? Syn wy noch wat schuldich ?
Is den mess oock verloft met flyer oft gout?
Gees tinder victorie, alfment vaft behout,

g4 dan des lammekens bloet, coftelyc & dierbaer .
Wat fouden wy gedaen hebben, dock jonck & out?
lifer antler hulpe den mens gecomen naer ?
Neent ; dit lam iit, dat ons befchermt voer alien vaer ;
ons verwinnen leyt alleene in fyn ftercke hant
dit geloovende, is onfe victorie ; tis waer
in den noot des doors doer by den mens byitant,
& fullen duet hem verryfen : wy fyn den pant
daer dlam om street met hem die int ertfche dal //is .
Crachteloos dus leyt ons victorie playfant
int bloet des lams gedoot, diet al in al//is .
Gettelt op de rethorycke carver geheeten Mofes doren
op de vrage : Waer in fmenfen victorie meest gelegen is?
Per Verbeyt den tyt, OlyftakA01562
.

-- CVIII --

Tweederley vruchten der penitentie
vinden wy in de Schriftuere befchreven
van deene foo maeckt Esaias mentie,
die daer vande goddeloofe words gedreven .
Maer wee hen alle, die defe aencleven,
want Godt heeft gefchadt haer feetldagen
Wie heytl defe dingen, feyt de Heere verheven,
van uwen handen ? Ten is geen behagen
voer mynen oogen ; ick en fals niet verdragen ;
want het is voer my een verfmadeniife .
Soo en werckt flees vruchte, niet flan een verfagen ;
maer flat is een vruchte & een verfadenih'e
die in Chritlo foecken een ontladeniife .
Want fonder hem, foo fynt al ydel geruchten
het geloofs wercken fyn de warachtige vruchten .
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Hoe mogen de vruchten, die van den menfche
al gevonden fyn, recht blyven itaen
teghen fgeloofs vruchten ? Tis cleyn apparentie ;
want dat Godt niet geplant en heeft, dat fal vergaen
gelyk hoot', bervoets to loopen, nae Baruchs vermaen .
En willen duer menfen leere haer felven genefen,
foeckende, hier & daer, een antler baen,
latende Chriitus, den wech werdich geprefen,
dit en can geen vruchte van penitentie wefen .
Want wat penitentie, tot alien ftonden,
van haer beite werck vuyl is, foo wt' lefen ;
maer des geloofs vruchten die ick orconde
is lanckmoedich, vrindelyc & vredfamich van gronde,
lydfamich hopende, al fonder duchten
het geloofs wercken fyn de warachtige vruchten .

Noch van de vruchten der godloofen mogen wt' fpreken ;
hoe dat ft' geplant is i n des menfen finnen
de fommige, die vaiten tweemael ter weken,
meynende daermede Godt to bekinnen .
Dit en if vaiten niet, dat Godt wilt beminnen,
dat den mens thoot als eenen reep doer draeyen

87
& gaen al fwymelende als leelycke fpinnen,
feggende : tfal ons namaels comen to itayen !
Maer dat is het vaiten & rechte payen
den hongerigen dbroot to broken tallen tyen,
den dorifigen van fynen dorm to verfayen,
den naeckten to cleeden om fgheloofs belyen ;
dit fyn de vruchten, die fonder itryen,
wt den geloove comen & goon antler cluchten
hot geloofs wercken fyn de warachtige vruchten .

PRING HE .

En wy ins doopfel, duer tgeloove, warachtich,
Chriftum voer eenen bruydegom trouwen,
& dat ons bevolen words crachtich,
des vyants wercken altyt to fchouwen .
Soo moeten wy dan ons geloove trouwen
voer penitentie, dwelck ons maekt reeve ;
& is ons geloove, daer wy op bouwen,
ons penitentie, foo moeten oock gemeene
fgeloofs wercken, & antlers geene,
de warachtige vruchten fyn ongelaeckt .
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Want Chriftus tot het vrouken sprack, die in weene
van den loop was : ghy fyt gefont gemaeckt
duer u geloove ; & foo wie naer hem haeckt
words gefont, & vry van alle geruchten
het geloofs wercken fyn de warachtige vruchten .

-- CIX

Ai ftudeerde den menfch fyn leven // lanck

by en can wt fyn vernuft den fin niet vaten,
om Godts loff to vermeeren & to geven // danck .
En hoe lieff by ons heeft, fonder verlaten
dan die erm van geefle, geeft Godt by maten ;
die duer de liefde wt Godt fyn erboren,

niet wt een bloede oft vleefche verwaten,
en werdt Godt bekent, foo Johannes laet hooren .
Want by is eenen geeft & licht geboren,
daer geen duyflerniffe in en mach wefen,
die in ons woont, als wy de liefde fporen
wt de cracht des geloofs, om ons genefen .
Van die door waren fy weder op verrefen,
door den bans der liefden, als een volcomen lodt .
Sonder haer ist al niet hoe groot geprefen
sweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

90
Wee haerlieden die daer gaen vergult, bepeirelt,
opgeblafen met kernels bulten groot ;
tis wel eenen fchoonen fchyn voer de blinde weirelt ;
maer, eylacen ! fy fyn al allevende door !
Want Godt fpreckt tot de wyfen des weels bloot
niemand en ftaet op fyn rycdom noch groote macht,
dan dat by my kenrie ; fulcx behaecht my ter noot,

• hem in de liefde oeffene, dach & nacht .
Dats volmaeckte gerechticheyt, neemt hier op acht,

• den wortel der onfterflycheyt reeve .
Sonder dit ift al niet, feyt Salomon bedacht,
die boven alle man begaeft was alleene,

• van als overvloedich hadde gemeene ;
maer fonder Godts liefde, feyt by, ift niet dan fpot,
bedrock der oogen ; bet brinckt oock de fiele in weene
fweirels famblant is al dryffant : niet fonder Godt .

Ick ben eenen rechten wynftock, feyt Chriftus claer,

• myn vader is den ackerman goedertier ;
wy fyn de ranken, o broeders, voerwaer
als wy in fynder liefde wandelen fier .

9'
Dan brengen wy fchoon vruchten overvloedich bier ;
want fonder hem is al niet ons vermogen .
Blyft in mynder liefden, fecht by, vreeft Been dangier,
foo fal ick in u blyven ongelogen
& den Vader in my die fal u verhoogen,
op u ftortende fynen heyligen gheeft .
Tot een nieu Jerufalem wilt u vertoogen,
als een bruyt verfiert haren man niet & vreef~,
doer de verborgen liefde die fy hem draecht meefr,
die onfiendelyc is voer de weirelt bot ;
fonder haer ifs al ydelheyt, verftaet den keeft
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINC HE .
Laet ons aendoen de bernende liefde beet ;
fy is de hoofs fomme ons geloofs beradich,
want fy bedecks de fonde menichfuldich breet,
& haren naeften en is fy niet fchadich .
Wel to rechte, feyt Paulus geftadich,
al colt ick in alle dingen wonder bouwen,
hen ick fonder de liefde Godts ongenadich,
foo ifs al niet, dan ledich & ydel fchouwen ;
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want alle dinck vergaet & court int benouwen,
fonder de liefde, die eeuwich fal leven,
die Chriftus felve is & in ons woont trouwen,
& Godt woont in Chrifto hooge verheveni .
Als leden, die aan elck anderen eleven,
alfoo fyn wy vereenicht, verftaget floc
tis al vergancklyc fonder haer befeven .
Sweirels famblant is als dryffant ; niet fonder Godt .

By de Barbaristen to Gent,
Liefde verwinnet al .

CX

O mogentheyt Godts, diet al heeft geordineert ;
fonder u en mach niet itaen : dit wel grondeert ;
want wie tfegen u is oponerende,
oft u geboden is refuferende,
& nae fweirels lutt hem felven gaet itellen,
die gecondamneert is ; weeft niet userende .
Haer samblant heeft er vele getrocken ter hellen,
als Pilatus, Herodas & hun gefellen ;
om datfe in eeren meer wilden verityven,
triompheren & den onnoofelen quellen,
hebben fy de onfchuldige laten ontlyven ;
hoveren, boeleren, fulcx was hun bedryven,
op der weirelt genuchte waren fy verfot .
Wilt er u aff wachten, tfy mannen oft wyven
Sweirels samblant is als dryffant : niet fonder Godt .
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Tfamblant des weirels heeft er veel bedrogen,
als fyfe heeft getogen I/tot haer eenpaer .
Soo dat fy aen haer borf hebben gefogen,
worden fy verfuymelyc Godts geboden claer ;
fonder dit tonderfchouwene, weet dit voerwaer,
can niemant gecomen ter hemelfcher feden
foo wie my lieff heeft, fpreckt Chrifus openbaer,
fal houden myn fermoonen ; wilt dit duerkneden,
& laet u niet verleyen duer fweirels feden,
die bedriegelyc fyn tot alder font .
Vander hellen put can fy u niet bevreden ;
al itryckt fy menigen keer om den mont ;
die haer is hanterende words dickwils gewondt .
Dus fchout haer manieren : van my dit onthodt,
wilt ghy bevryt fyn daer menich aff words vertlondt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Ick ben de duere : wilt al duer my ingaen,
heeft de Salichmaker des weirels gefproken,
waeckt met de maechdekens, die op Godts woort acht
op dat die duere u niet & words geloken,

[flaen,
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& flacht niet den fotten, die, doer dwerlyc joker,
den tyt hen verleent van Godt hebben verloren,
foo dat fy buyten befchaemt bleven gedoken .
Ick en ken u niet voerwaer ; wilt elders fporen,
fprack den bruygom, tquam duer fweirels quaet oorboren ;
dus vliet haer pompuefheyt met alien den overmoet ;
want wiefe bemint wacht hem wel voer verfmooren,
fy is bedriechelyc al fchyntfe voer u goes,
haer vruecht & duert niet, fy vergaet metter fpoet,
daer menich doer mach comers aen thelfche floc .
Vliet tfenyn des weirels met alien haer vials gebroet
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Princhelyke Godt, boven alle princhen machtich,
die den vre hebt gecondicht bier opder eerden,
tot uwen apoftelen, ick bens gedachtich
doer ghy fpraekt : vre fy met u ! Wilt volherden
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totter eynde, ghy words falich, vrinden van weerden ;
want daer ick ben, fal oock myn dienaer wefen .
Waer fyn fy, die hier fchat & goes vergeerden
& triompheerden ? ick vraecht by defer
met fchoone vrouwen in vruechden wtgelefen,
planteyt van wyne, geen folaes hem en gebrack ;
ins danfen, finger, fpringen, waft vruecht volprefen,
nae fweirels lever nochtans groot ongemack .
Waer fyn fy gebleven, geladen met tfondich pack?
De weirelt verlietfe ; fy fyn in deerftche rot .
Later fwaer, nemet licht, vliet order Godts clack
fweirels femblant is als dryffand, niet fonder Godt .
Het Terwen bloeytfel tot Aerfchot,
Wt liefden .

CXI

Hoe vals is de werelt vol ontrouwen certe Tn !
hoe lange heeft fy int gemeyn // veel quiets berockt !
hoe lange heeft fy de menfchen, groot & cleyn,
duet haer famblant vileyn //tot fonden gelockt !
Nochtans ift al als dryffant dat fy brockt,
midis dat fonder Godt is ; Schriftuere tuyget bloot .
fly court int getruere, diet hem op f}ockt ;
haer famblant is bitterder din de door
wee hen die etende fyn van haer broot !
Want tis al aderen vol fenyns gegoten ;
die haer famblant volgen, blyven click inden noot ;
haer famblant is wt Luycefer gefproten .
Veel fynder diet in fdroef heyts bans gefloten ;
veel hebbender duet gehadt een droevich lodt .
Dus fegick als die gecraeckt hebben haer noten
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
7
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Dat fweirels famblant min is dan een lucre,
voer Godts figuere //, als dryffant ongeacht,
dbleeck wel aen Adams kinderen ftuere,
die duet haer fprake puere //, waren in twecdracht,
doen fy wilden itichten, duet hun eygen macht,
den toren van Babilonien fnel ;
aen Pharo, die verherdt was & onbedacht,
bleeckt oock wel // midis dat by was tegen Godt rebel,
vervolgende de kinderen van Ifrahel,
& aen Nabugodonofor, die van weerden,
duet Holofernes, prinche fyns heirs fel,
waende wefen als Godt opder eerden ;
hem en mochten helpen ruyter nosh peerden,
want by gedeilruweert werdt met alle fyn rods .
Sonder Godt en colt hys niet volheerden
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Al dat fonder Godt begoft words, is al niet
als een net //, dat men van den winde fiet verpletten .
Alle die fonder Godt willen volbrengen iet,
duet hun vernuft, fiet // : fy hun felven befmetten
& volgen den man, die fonder letten,
fyn hugs opt drooge fans heeft gaen bouwen,
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niet vreefende voor dongevals voortfetten ;
dwelck hem gebracht heeft in groot verflouwen .
Want foo haef} als men de wolcken Each ontvouwen,
& dat den reigen & wins is neder gedaelt,
foo is fyn hugs, als donvafte landouwen,
als dryffant wech gedreven & verfchaelt ;
deer fchade heeft by over fweirels lamblant gehaelt .
nosh fynfe niet wel fot ?
Veel volgen hem :
coachmen dan niet wel feggen, om dat elck dus dwaelt ?
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Alle tfamblant, dat inde werelt words gevonden,
is, naer tvermonden der propheten, al quaet .
Voor Godt fyn alle geveyfde wercken, fonden
tot geender ftonden //, in eenige daet,
en begeert by famblant, maer liefde delicaet .
Een oprecht herte is hem aengename,
dwelck als dryffant, gelyck tfamblant, niet en vergaet,
maer blyft ftandvaftich in Godts liefde eerfame .
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Wee den menfche, die fweirels famblants fame
foeckende is met linen & practycken !
Hem is bereyt de eeuwige blame,
diemen nergens by en can gelycken,
maer wel hem, die in Godt behout fonder wycken,
want wie hem verfmaeyt oft fyn gebodt
moet wel feggen, den ermen metten rycken
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
Per Wel hem die in Godt betrout .

CXII

Tis al

niet fonder Godt, wiens loff moet vermeeren

van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, boven maten .
Sweirels voorflel is niet dan vol drucklycx verfeeren
hoe fchoone, hoe rycke, hoe edel van oaten ;
vroomheyt, fterckheyt, wyfheyt, ten mach al niet baten,
daer hem de menfchen hier merle verhoogen
als fy vercrygen fweirels goes, fonder laten
haer valfche practycken, niet onbedrogen
om haer even naeflen, ifs dat fy poogen
die to bedriegene met lifliger faken .
Tis al niet, daermen duer words van Godt getogen
hier ter weirelt, veel famblancien maken
groot goes, gels, lant, fans, by een wilt ftaken,
om dat to gebruycken in ydelheyt, met fpot .
Wilt nu hier feggen, die naer deeuwige waken
fweirels femblant is als dryffant : niet fonder Godt .

102

Segt, arm, onwyfe, verdoolde menfchen,
was laet ghy u duncken wie dat ghy fyt,
dat ghy u felven in welluften wilt wenfchen
u vlees, dwelck vergaet in foo corten tyt ?
Ghy en fyt maer opden wech als pelgrims bevrydt,

• als een verdreven fchipken hier ins befwaren ;
maer Godt, die den fynen hier inde werelt wydt
voer alle tempeften der boot heir wilt fparen .
Aldus, ghy menfchen, wilt laten varen
fweirels famblant & fvlees welluft verfmaden ;
foo fully eeuwich, met die chriften fcharen,
hier opder eerden finder gerechticheyt baden ;

• bekent u fchuldich leven, vol alder misdaden,
voer Godt, den Heer, die u helps wt fonden verrodt,
by die de falicheyt is, can ons ontladen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Als hoot' words den mens overal geleken,

• als een bloem des velts fietmenfe verdryven .
Dat fchoon voer de werelt is, dais vol gebreken
voer Godt den Heere, die de meefte moet blyven .
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Boven al, nochtans fietmen tgeloove verftyven
doer fweirels famblant der hoogmoediger clercken,
die haer felven veel verdienften toefchryven,
daer Godt over verdruckt words in fweirels percken .
Diet nochtans al voldaen heeft, fchout eygen wercken
& fpreckt met David, die tonser memorie
feggende is om ons gelooff to verftercken
niet ons, Heere, niet ons ; uwen naem fy de glorie
& eeuwicheyt, onfer fielen feborie !
van onfer herten den geloovigen slot !
Dus fegt elck voer warachtige hiftorie
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt,

PRINCHE .

Princhelycke Godt, Vader almachtich,
die daer een heer is over fweirels regiment,
wilt elck verleenen in gracie crachtich,
dat fy wandelen op uwen wech bekent .
Keyfers, coningen, hertogen, prinfen prefent,
als wy gedaen hebben, dwelck wefen moet,
foo moeten

wy

feggen als onnut knecht verblent

weef1 mynder genadich doer u verdienften goes !
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dan fullen wy drincken wt der fonteynen soet
des levens, wt fyn fyde ; willet onthouwen,
doer fyn vergieten mildelyk dierbaer bloet .
Laet ons hem dancken met liefden fonder flouwen
in dit leven elck op fyn woort moet bouwen,
feggende : roffalige Vader ! voer dleste floc,
vermalendyt is die op menfchen betrouwen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Het Lavender blomken
met vieriger liefden
Per Godts werck is Jlerclc . A° i 5 56 .

CXIII

0ch !

menfchen, hoe moechdY dus glorieren
b

in fteken, tornooyen & mommeryen,
coflelycke bancketten, om triompheren
met Venus dierkens in diverfche partyen ?
Dits al dryffant, Batmen fiet lyen
als den weerhaen, die met alle winden keert,
geen vaflicheyt hebbende in geender syen .
Maer Paulus feyt : elck Bit van hem keert ;
verre foo moet van my fyn, ja, & ondeert,
Bat ick een antler blyfchap foude maken
Ban int cruyce Chrifli, feet hooge vermeert ;
waer doer wy ter faligheyt mogen genaken .
Wat is van fweirels samblant oft fulcken faken ?
Ten is niet goddelyc, maer wt fweirels ramodt,
dwelck haefl fal eynde nemen ; wilt her op waken .
Sweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

io6 Wat mocht u baton, ghy menfchen bepeyrelt,
dat ghy tgoet van coninck Alexander halt,
& onder u subjectie die heel weirelt,
fonder de vreefe Godts, dwelck is eenen fchadt
& dbeginfel der wyf heyt, om to weten badt
hoe wy ons ter falicheyt fouden generen?
Wat is oock fweirels triomphe plat,
dan enckel dryffant, nae Salomons vercleren ?
De weirelt fal u haten, wilt lit ontbeeren,
fpreckt Chriitus ; maer in my fully trooit vinden .
Menfchen, hoe moechdy dus loopen wtter heeren,
duer fweirels famblant, dat u mocht fchinden ?
Hebt alleen vertrouwen, vercoren vrinden,
opden gecruyiten Chriitum, tis dbefte lot,
die om ons geleden heeft veel Iwaer allinden
sweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Alle den triomphe, die ter weirelt mach wefen
en is niet to gelycken by des Heeren werck,
dwelck niet en vergaet, als fweirels samblants vefen,
dat al dryffant is ; neemt hier op merck .

zoo
Want die heden triompheert, met moede fterck,
duer fweirels famblant, is haeft verdreven .
Maer verblyt u inden Heere, tfy leec oft clerck,
alfoo ons Paulus claerlyck heeft befchreven
die om onfer falicheyt is op geheven
aen dat hour des cruyfen, fonder refpyt,
hier in behoort elck menfche to scheppen jolyt ;
want hier duer heeft by verwonnen thelfche rot .
Maer was hier buyten gefchiet in defen f}ryt,
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Inden triomphe, die Chriflus voortbracht,
behooren alle menfchen wel blyde to fyne,
doen by vander door verrees, duer tgoddelyc cracht,
& verlofle die gevangen daer ten fyne,
flier gelegen hadden langen termyne
in den duyfteren kercker onreene,
eer fy ingaen mochten des hemels fchyne,
die daer geopent words voer ons gemeene .

Dus elck fcheppe hier verhuegen in alleene ;
want hier doer wy comen fyn ten behouwe ;
maer die op fweirels famblant ftaet, court in weene,
ten is maer dryffant, foo ickt bat aenfchouwe .
Al latter mach gefchien in fweirels landouwe
van keyfers, coningen, ick fegt fonder fpot,
alien hun voortftellen is, foo ickt u ontvouwe
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder (Jolt.
Het Maryen Cranfken tot Bruffele .
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Vat is hier dock min dan fweirels famblant
oft waer op dat min to betrouwen //is?
hooverdye, pompuef heyt en heth geen conilant
groote wtwendicheyt, die wel om fchouwen

I/is ;

edelheyt, hoocheyt, die by mans en vrouwen //is,
& eygen prefumcie, niet om verhalen ;
flits al dryffant, dwelck niet om houwen

I/is,

flat van den wins gedreven Overt in de dalen .
Al flat heden vat is, en heeft haeit geen palen,
als ons den wyzen man flat wel v oerfeyt ;
die heden triompheert, morgen fonder falen,
is by to niece gedreven ; merckt de waerheyt
by Alexander ; Holofernis vroem int feyt
is door een vrouwe comen tot grooten fpot,
niet fonder Godts gehingen en authoriteyt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
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Al thoont u de weirelt famblancien vele,
& dat fy oock fchynen voer oogen fchoone,
ten is maer dryffant, onder flechte & ele,
diefe achten, & verlaten den persoone
daer niet fonder en is weert fynde een boone,
foo u lieder devyfe claerlycken bewyft .
Daer fweirels femblant is, ftaet droef heyt idoone
voor die duere ; dus al haer voortbrengen mifpryft
& u alleen in Chriflo verjolyft,
als ons Paulus verclaert, wilt ghy beclyven,
want doer fyn woort worden wy alle gefpyft .
Maer die hier in fweirels samblant blyven,
fyn heel verdwaeft, naer des wyfen mans fchryven,
& fullen flecht vergaen, dit fal wefen hun lodt,
die de waerheyt verlaten, mans oft wyven
sweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Tis al ydelheyt, foo ons fchryft den wyfen man,
fweirels famblant, dat de menfchen feet uferen,
abten, prelaten, coningen & princhen dan,
die in dweirels famblant heel occuperen,
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& den ermen fimpelen fy perfequeren
om fweirels famblant to volbringene,
recht oft Godt niet al en fal remedieren,
Soo pynt hem elck fynen naeften to dwingene,
maer Paulus feyt : pynt u dit to mingene
in al u voortitellen tot Godts eeren,
altyts in ootmoedigheyt voorts to fpringene
tegen u onderfaten, flits Paulus leeren,
Ghy, bifchoppen, coningen, prinfen & heeren,
fchout alle pompuesheyt in fweirels ramot,
in al dryffant, maer wilt Gods gaven vermeeren
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .,

Den grooten triomphe, Salomon machtich,
die by al gebruykt heeft in fynen tyden,
van huysvrouwen & byflaepfters crachtich,
van trompetters, fangers, wagens om ryden,
coftelycke juweelen, ja, van fynen
menigerhande fchoon coluer, wat men mocht dincken,
& daer by wys ; nochtans nae Chriftus belyden,
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foo en ift nosh niet by der lelien blincken,
dan al dryffant, wat ghy moecht wincken,
een ydel famblant, nae Salomons fpraken,
voer Chriftus wercken, die niet en mogen crincken .
Want al dat de weirelt gedincken // can, faken
van triompheren, boeleren, ja, oft ftaken,
is al ydelheyt & dryffant, flits tflot .
Verlatende Godts wet, diet al moet maken,
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
Het Maryen Cranf ken tot Bruffele .

Cxv

FT oort, ghy weirels kinderen heel obifinaet,
die in fweirels famblant al u behagen melt,
& Godt alleene nice en hebt in uwen race,
die in hemel, in eerde, heeft alle gewelt,
hoe fyt ghy foo verdoolt & geweken tvelt
van de rechte ftrate des levens puere ?
Al was de weirels pryfl, Godt als fneeu verfmelt
& is een afgryflycheyt vol van erruere .
Ick ben, fpreckt Chriflus, de rechte duere,
wech, waerheyt & deeuwich leven reeve ;
die my nae volcht court wtten getruere ;
maer volcht ghy fweirels samblant, ghy court in weere .
Oock en vintmen van Godts kinderen geene
al houdtfe de weirels voor haren Epode,
fy en fullen feggen, alle gemeene
fweirels famblant is als dryffant : nice fonder Godt.
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Sweirels famblant dat can wonder brouwen
in de vleeselycke oogen, bier & daer,
in tfleraet der cleeren, hooge huyfen, bouwen
van binnen verfiert feer fuyver & claer .
Dan belooft elck de weirelt noch menich jaer
to leven, bier in weelden gefeten ;
maer hoort wat den rycken man hoorde openbaer
defen nacht fal u fiele worden gerefen
wt uwen lichaem ; hebt ghy u dan gequeten
van dat ghy in dat doopfel hebt ontfaen ?
Dus moet defen ouden Adam fyn verbeten
& een nieuwen, dais Chriftus, aengedaen .
Soo hevet alien heyligen ooyt gegaen ;
waer duet fy hebben ontfangen tfalichfte lot .
Dus verfaeckt de weirelt & wilt op Chriftum ftaen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Als dryffant foo mocht wel fyn geleken,
dat wech metten winde dryft ongeftadich
al die daer op bouwen blyven befweken
tot finder hellen grout, duet dwerck feer fchadich .
En fpreckt Chriftus felve niet, wys & genadich

ghy hebt uwen loon wech, foo u de weirelt net,
tot de Pharisees, feer ongenadich .
Daer den Publicaen genade is gefchiet,
en hebt niet lieff de weirelt, fprack hy, maer vliet ;
al haer fchoon famblant en wefen verfmaet,
noch en betrout op tgeen latter in is niet .
Godt is al in al, middel & advocaet ;
fweirels famblant dat is des Satans faet,
waer doer by den menfche gevangen halt .
Prent lit dan int herte & denckt, tfy vroech off laet
fweirels samblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Niet fonder Godt, als edelfte prinche werdich,
die alleene den door verwonnen heeft,
de helle berooft ; by is alleen rechtverdich ;
niemant fonder fyn genade en leeft .
Hy is den Samaritaen ; soo, wie hem aencleeft,
al is by vol wonder totter door beladen,
by vercoeltfe met olie, die by minnelyc gheeft
om niet ; flits de fonteyne, wilt daer in bales .

II6

Maer volcht ghy fweirels famblant & graden,
dat fal u leyden in een eeuwich dangier ;
want fvlees luft, oogen luft, fyn fweirels paden
& hooverdye, duer des vyants beftier,
dwelck u is leyende tot in het helfche vier .
Wilt dit dock niet vergeten & denckt int floc
tis my dbefte, al haet my de weirelt hier
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
Tot Leeu, op Moyfes bofch
in viericheyt groeyende,
Per Och

oft alfoo ware .

CXVI -~

S chriftuere vraecht // onverfaecht // ingienen binnen

fweirels pleyt //, twordt u gefeydt // & al die minnen
tgoet voer Godt, nacht voer loch, tot haerder doemen,
duyfter voer dlicht //, nae hun gedicht //, fhemelfer tinhier glorie, folaes, als eeuwich verfinnen .

[nen,

Midis defen //, ins wefen // als honich graet noemen
oft gerechtige boot daer buyten beroemen .
Sententie fpreckt : fulcx verdwynt als ackerbloemen ?
dus, menfche, u keert //, eer ghy verfeert I/in dit afgrys,
tot kenniffe ws felts, ter waerheyt, ende hoemen
Godts gracie // infpiracie, fonder verfoenen,
waerneemt taller hueren generen ter goeder wys .
Der fielen fpys //is Godts woordt, naer vroe en advys,
waer by leers dat tytlyc is verfoeyen, na Godts gebodt,
wildy leven // verheven //in fhemels paradys
{weirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

IIS

Hoe mach reden // beftreden // dommer practycke,
vervelen //, bequelen //, int werck van verfycke,
dat f heeren Sabaoths wyngaert dus verfuert //is
voer foete druyfkens ampere, naer fchrifts replycke ?
Vercondich die in purper, folferaes gelycke,
gevoedt was, int baren tot drec en flyc beruert //is,
volck vercoren tot heyligheyt genatuert //is,
coninclyc priefterdom byder haven Godts bemuert // is .
Syt niet begaen //, bevaen //, met der fonden vlercken ;
maer als dat duer den geeft // fonder keen // gevuert

I/is,

hoe wel daffexie hem wersporich // gebuert is,
omhelft de duecht // met vruecht //, in goddelycke werc[ken .
Want al dat leeft // of fweeft // binnen sweirels percken,
moet ftieren fulcx, ten loff van Godt, als nae thoochfte
[lodt .
In fweirels jolyt// niet en verblydt // hem felven ftercken
fweirels famblant is als dryffant niet fonder Godt .

Die vruecht // oft juecht // fweirels hypocryfchap befeven,
is als een puc // eender druck //ten fyne gedreven ;
hoe wel de weirelt, duer Godt gefchepen reeve,
is nu ter ftonden // vol fonden // int leven,

I19
niet el en is, dan, foomen vint befchreven,
begeerte fvlees, der oogen flevens gemeene .
Hoeverdy //, hoe wel dat fy // vervliecht met droeven
ins dal der tranen ; met haren appetyt, geene

[weene

daer nae fchynt geweeft tfyn ; waerom die fulcx bemint,
den Mammon dient, Godt laten fy, groot oft cleene .
0 dwaes herte verblint ! // Hertbaerder dan fteene !
Nu fweirels vrint //in Godts haet u dalende vindt,
aenveerdt // fvleefchen herds //, opens doogen, inwen[dich verfint
antlers, en biedt Godt voer fulcx geruyfch niet ; fiats floc .
Want die dusdanich behaecht, is van hem ongemint
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Derfdy Godt, foo derfdyt al, ghy Chriften princhieren,
wilt obedieren // fgeefts voys, die fal u regieren
tuwer faluyt, die weirelt niet weerlyc en ufeert .
Wat u Godt jondt, als niet hebbende, wilt hantieren,
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sly rycdom, voerfpoet, altyd vreeft dmisbruyck puvierren ?

waerby lichaem & fiel words geinficiert .

Ter weirelt geen rufte f/ fonder Godt geexalteert ;
fweirels wellufte //, van den fmalen oft hooch vermeert,
in rouwen declineert //tot grooten dangieren .
Al dat op fgeloofs fteen niet en blyft gefondeert,
met vafler liefden in f hopen duwieren,
words ten vieren // als afcortfel gecondemneert .
In Godt u verbint //, dat wel verfint//, eert byl verneert
ten flage des levens ; op fweirels forme niet verfodt
al fchynt by fchoone //ten tonne // gecoloreert,
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

- CXVII

Ghy

weirels gefinde, Adams kinderen,

verdoolde fchapen van de rechte tlrate,
die den fchat der boot heyt, die faen fal minderen,
pryft boven deeuwich goes der fielen bate,
hoe fydy fus verblint? Wie heeft u de mate
des woorts & der redene foo onttogen ?
Siet ghy niet hoe de weirels, vroech & late,
haer liefhebbers foo valilyc heeft bedrogen ?
Haer famblantelyc loch, waer heeft fyt gefogen ?
Wt der ilangen borften, als trecht dootlyc fenyn,
dwel ck (foot van u hier niet en words verfpogen)
fal eeuwich uwer fielen verdervinge fyn .
Daerom vliet van defen bedriechelycken fchyn
tot de fonne der waerheyt, nae Gods gebodt,
denckende, foot oock blycken moet telcken termyn ;
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

122
Sweirels famblant, des woorts wederpartye,
fegt, hoe hoort ghy dat Johannes noemen ?
Waey vices luft, oogen luft, flevens hooverdye,
tfaet, de wortele van fmenfchen verdoemen,
den babeloenfen mantel, tfieraet, de bloemen,
daer hen de godloofe me tooyen & behangen,
wiens boofe gedachten & hooch beroemen
als een fchaduwe is, een ydel omvangen .
Siet alle, dies hier nae ftellen haer verlangen,
den wech des vreden beneven treden ;
fy wycken dlicht & hebben verlangen
nae de duyfterheyt van alder onvreden .
Maer al telt dit de fulcke, heel onbefneden
inden gheeft, voer een welvaert hier in fweirels cods,
acht dat niet ; want nae der fchriftueren reden
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Als dryffant dryvende ongeftadich,

flu hier, dan ginder, midis der ftroomen cracht,
is des weirels famblant dwelck geveytt fucadich
maer altyt wanckelbaer den fotten aenlacht .
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Hoogen naem, welluft, eere, fryckdoms pacht,
folaes, bancketten & triompheringe, fief
wat ifs? Wat winds hy, die dat al bevracht,
dan een hands vol fonnen, ja, een ydel niet,
dwelck in deynde click weckt dwaenhopich verdriet,
cnagende confciencie oft crancke finnen,
daermen tprofyt der fielen, foo Chriftus bediet,
by verlieft als alle rechtwyfe bekinnen ?
Wel hen dan, die dit tegendeel beminnen ;
dais de verneringe des geefts na fwaerheyts flodt .
Want als wy de fake to recht fien binnen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE,
Niet fonder Godt, edel prinche, tis waer ;
want al was iet is oft ftaende fal blyven,
is Godt oft Godts, als diet al in alien is claer,
wiens mogentheyt men niet en can befchryven .
Daerom, falich is een man, die nae fgeefts dryven,
in Godt, dwarachtich wefen, leeft & ruff ferteyn,
en fweirels famblant, dwelck niet en mach beclyven
maer corts eyndt, laet varen als een faet onreyn .
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Dus, al locks u den Sathan, fweirels prins gemeyn,
duer fyn loofe treken, en laet u niet verdooven .
Is tvlees cranck ? Bidt om hulpe uwen cappeteyn
by fal u byftaen, wilt dit vry gelooven .
Oock en can dit niet dat let niet berooven,
noch de vyant ontrecken Godts deel en lot .
Denckt op uwen regel, Borscht op geen ydel fchooven
iweirels famblant is als dryffant ; niet fonder Godt .

Schertogenbosch op Moyses doren
in viericheyt groeyende,
Per Cafi'iere Duer hope verwacht ice.

CXVIII

Ghy ondanckbaar

menfchen, was wildy bedryven,

u felven toefchryven // & een antler benydt ?
Al ifs dat de weireld u feere verblydt,
ghy en hebt bier gheen erffdeel : waer wildy blyven ?
Al ifs dat ghy fubtyl & liftich fydt,
foo fydy maer als een net, in die werelt wydt,
dat wanckelbarich ftaet fonder vermyen ;
niemand dan Godt en can u bevryen,
maer als ffoff der fonnen foully haefl vergaen .
Dus, broeders wilt u in tyts befnyen,
want fweirels jolyt is terflont gedaen,
al haer bedryff en mach niet blyven ffaen ;
ins eynde words fulcx u tot eenen fpodt,
alle hoocheyt des weirels, nae fchrifts vermaen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt,
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Hoe hooge, hoe ryc, hoe machtich van goede,
dat ghy in voerfpoede // hier fydt gefeten,
hoe vroom, hoe Rout, hoe vaelyant van moede,
dat ghy u felven wilt lichtelyc vermeten,
al wifty alle menfchen fecreten,
oft dat ghy van den lande waert een regent,
ghy en fydt noch maer als een blaeyken haeft gefpleten ;
alit Gods beliefs, fydy terffont gefchendt .
Ghy en hebt hugs noch hoff, dit is u bekent,
ten is van Godt den Vader al gegeven ;
al is de weirelt voor u een prefent,
feer luftich chierende hier in dit leven,
ghy foudt daer voere noch moeten beven
& in Godts rycke verliefen u lodt .
Tgoet van de weirelt doeter menige fneven
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Al waerdy als Salomon, wys van gedachten
& groot van machten //, bergen om diftruweren,
& waert als Samsom fterck & vroom van crachten
oft tot alle hoocheyt u woudt adrefferen,

als een bloeme des velts, wilt dit gronderen,
foo en fydy maer van Godt hier geftelt .
Die heden fchoon ftaet, morgen court tot verneren
want tegen Godt en helps cracht noch gewelt .
Als een cleyn fchipken ghy lichtelyck heft,
dat vanden winds wel words omgellegen .
Wat wildy a dan verlaten opt goes oft gels?
Niet dan dryffant en fyn des weirels wegen ;
de weirels is vol wellufticheyts gelegen ;
waer duet men overtredt des Heeren gebodt ;
alle vlees is hoot' tot ydelheyt genegen
fweirels famblant //is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Ghy werlycke princhen, hooge van ftaten,
wilt u niet verlaten // op u jonge juecht,
ghy fyt al niet fonder Godt, wilt dat wel eaten ;
van u felven, ghy dock niet en vermuecht,
& de eere des weirels niet meet en begeert .
Dus looft Godt alleene & in hem verhuecht,
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& fweirels famblant dock van u weert ;
tvlees en bloet words daer duer verteert
en ten is niet om falicheyts gewinnen .
Betrout Godt : in fynen wyngaert u geneert ;
wilt uwen naeiten als u felven beminnen,
deelt van u tytelyc goes met blyde finnen
uwen ermen broeder hier merle een ilodt ;
Gods doerfiet alle menfchen herten van binnen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

De Lavenderblomme
met vieriger liefden .
Per Niet van my selven .

-- CXIX --

AT acht u, dochter van Sion > voor fweirels famblant >
& voor dat dryffant //, fiele, ick moet u clagen ;
hoe fy u verleen fullen wt des vaders hands .
Duer tdryffant noteer ick fvlees inftel, dat een pant
Godts onttrecken fal, is Paulus gewagen,
our fweirels famblant, dais menfchen wyfheyt, dragen,
in fchyn der duecht, menfchen leere, al waert heel waer ;
wier tegen opftaet court in fdoots plagen .
Dus words Godt vernedert, tuycht de wyseman daer ;
duet fweirels famblant, is fmenchen wyfheyt fwaer,
midis dat dryffant, fvlees inftel, neemt der fielen daer
niet aehten alleen Chriftus : volcht my alleen naer ;
ick ben den wech, waerheyt & der fielen fact ;
fonder my is al niet, fey Godt, dan fonde quaet ;
naer fvlees inftel levende waken my fpodt
fweirels famblant is als dryffant ; niet fonder Godt .
9
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Tis al niet, fonder Godt, was vlees de fief onttreckt,
gelyc fans goet land decks, dat geen vruchten groeyen,
alfoo werdt de fiele duet tdryffant by Godt bevleckt .
Maer fvlees inftel, dwelck dat Godts woordt op leckt
om dat fweirels famblant, in hoocheyt fou bloeyen,
niet achtende de fiele, mach Godt dit niet vernoeyen
fyns bruyts verlies, die by foo hooch heeft gemeten ?
Die dat vlees voeydt moet men met liefde fchoeyen
duet tgeloove, naer Godts woordt, ins secreten .
Lacen ! duet tvlees inirel, words Godt vergeten
om dat fweirels famblants, foo blyven ! Godt claecht
over fweirels infettingen, laet Paulus weten,
dat by den menfche maeckte, dat by tvlees draecht,
daer de fiele van den Vader me werdt verjaecht .
Svlees werck vergaet als fneeu,om houwen fvlees gebodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Dus fit al niet, feyt Paulus, dat tvlees faeyt,
hoe dat tegen Godt craeyt //, daer Godts woort me verduer der Sophiften leere, die ongoddelyc waeyt . [blent
Hier om feyt Chriftus : tot myn woort aff noch toe en
tis fpyfe der fielen : wee hem diet mifwendt ! [draeyt,
Maer duet tdryffant, fvlees initel, werdt de fiele gefchent,
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verrot als boomen, die van rupfenen vergaen,
naeckt gefpoelyeert, fonder duecht, by Godt niet bekent ;
duer fweirels verftandt, dais op menfchen wyfheyt ftaen,
& oock duert dryffant, menfchen inftel, ghelaen,
welck al tegen Godt is vol ydel glories,
& de fiele en mach niet dat fondich is vaen .
Tvlees is fondich, fy verlieft haer victories
van goddelycker vruecht, hebt dit in mennorien,
ghy diet vlees bemint, dat de fiel verlieft haer lodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Dus ift al niet, fonder Godt alleene .
Laet ons gemeene // Godt eeren, op hem ftaen bloot,
met dwerck der liefden : onfen naeften, groot & cleene,
too vereenicht den Vader met de fief reeve,
& de fief met den foon in den hemel groot,
als wy dat dryffant, fweirels inftel, fnoot,
met den fchilt des geloofs, duer Godt, van ons dryven
& fweirels famblant van ons jagen totter door .
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Soo fal den foon ons fief by den Vader fchryven
in deeuwige rune, mannen & wyven,
als wy in Godts liefde leven naer fyn leere,
geen wrake begeiren, hoe tvlees mach kyven .
Om fweirels rycke laet ons Godt eeren ;
foo fal onfe fiele eeuwich vermeeren ;
want, fonder Godt, iit al niet, al houtmen ons fot
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Met al to belachene, Barbariite per Gendt,
Since Peeters muldere is by bekent .

CXX

Q

opperfte wyf heyt, vol goddelyker weten,

van dbegin totten eynde niet om duergronden,
nooyt iemant en was raetfman van Godts fecreten
f hemels ordonnancie is by hem gevonden,
deertryck, & datter in is, al om ter ftonden,
in foorten divers, menigerhande dieren,
de menfche geformeert ; onnoofel van fonden,
onfterflyc, mocht by alle beeftkens regieren ;
al gemodereert, en gebodt moeft by vieren,
dwelck overtreden, duer des quaets vyants opftel,
den meefter verlaten als dwafe fcholieren,
de weirelt, met datter in is, valt in rebel,
al dat leven ontfanckt in dangier, in gequel .
Adam den eerften moeft naken de fuere nods .
Godts woordt altyts blyft, de weirelt vergaende fnel
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
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Salich foo is hy, nae des Propheets betoogen,
die inden raet, wech oft noel vol gebreken,
van mifdaden tfenyn niet en heeft gefogen ;
maer inde wet Godts, fdaechs & fnachs, heeft gekeken .
By den boom groen, vruchtbarig, words by geleken,
by den water geplant, diemen fiet bedouwen
van Godts gracie, als wt vloeyende beken ;
der duechden vruchten falmen aen hem aenfchouwen
elck fpruytken oft bladeken is, fonder rouwen
& voorfpoedich, als wethouder des Heeren .
Maer een boos menfche, die dbloet heeft inde clouwen,
is als fans, dwelck den wins wech dryft met verfeeren .
Die de weirelt volcht, fietmen verdordt verkeeren,
als inden breeden pat waer fchuylt menich rabot .
Hout hands aende ploech, & wilt niet achterwaert meeren
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Wie fal, Heere, u tabernakel befitten,
oft in uwen heyligen berch molten ruften ?
Niet die nae den vleefche leeft ins fondich verhitten,
maer puerlyc wandelt & fchudt fweirels welluften,
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rechtverdicheyt in dwoort, in wercken, die duiten,
die, alfoo by wilt hebben, fynen naeiten doer,
geen wrake nemende, feer quaet van inbuiten,
fchandale oft blame, oock boos in haef}en moet .
Die putertier leeft, niet fynde ten laeften vroet,
als de rycke die diftruweerde fyn fchueren,
word vernielt, geworpen inden verbaeften gloet .
Die op Chriitus den Been niet en ftonden fyn mueren,
die timmert op dryvende fans mach niet dueren,
wanckelbaer ins geloove als houdende Epos .
Wat fonder Godt geplandt words, het fait befueren
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Tis ter weirelt al niet, fonder Godt verheven ;
want alle dinck is by hem voerfienlyc gemaeckt .
Hout u dan aen hem, niet aen fweirels aencleven,
in liefde, in charitate, dat niet en laeckt ;
foo words by in u & ghy in hem geraeckt .
Betrout op de weirelt niet, fy fal u liegen ;
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de weirelt met haer begeerte vergaet ongefchaeckt ;
fy belooft lanck leven, maer fy fal u bedriegen,
de menfche gheboren fal feet corts vervliegen .
Tfamblant des weirels moechdy dan wel verfoeyen,
al prefenteertfe int faechte u to wiegen .
Soo peyit dan ; niet fonder Godt, maer al vernoeyen ;
een godvruchtich mens fal al vloeyende groeyen,
gefneen vander weirelt, als ftinckende verrot .
U herte beficht, met Godt wilt u moeyen
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
Al vloeyende groeyende
is de Plomblomme van Nieneve .
Per La vertu donne rachine .

-- CXXI

B roeders, wilt dock neerftelyc fyn wakende

in den gheeft, die inwendich is blakende,
om nae to volgen doprechte Gods leere .

Schout fweirels famblant, al ifs u makende
tot welluit, rycdom, hoocheyt telken keere
tis al niet, foo de propheet betuycht feere .
Als doen by peysden in welluft to leven al,
by timmerde huyfen & focht fweirels eere,
plantende wyngaerden op berch & dal ;
van runderen, fchapen had by een groot getal
& wyfheid bleef by hem : wilt dit aenmercken ;
maer doen by aenfach fyn wercken, ins groot & fmal,
die fyn hands hadde gedaen in fweirels percken,
fief : doen waft ydelheyt niet om verftercken
tfynder fielen, maer vergancklyc als den molt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

138 -Tis al niet foo wat de mens van hem felffs hantiert ;
hoe groot dat oock fchynt nae der weirelt verchiert,
alfoomen claerlycken bevindt befchreven .
De propheet betuycht ons dat felfde gemaniert,
feggende : ick fach eenen godloofen leven
als eenen groeiende lauwerboom verheven,
maer doemen voorby ginck was by gefchent .
Nabugodonofor valt oock int fneven,
midis dat by hem tot fweirels hoocheyt had gewendt .
Paulus feyt : fiet dat niemant en coom ontrent,
die u bedriegelyck profeteren daer,
naer fweirels fchyn, die Godt niet en heeft gefent,
fynde hooch opgeblafen, als golven eenpaer,
om hun eygen gewin, ick fegt u voorwaer
verlaetfe ; foo fult ghy verwerven dbefte lodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Sonder my en is geen dinck warachtich,
fpreckt Godt de Heere met woorden crachtich,
in hemel oft op eerden, verftaget bloot,
hoe wel dat tfamblant, als dryffant onmachtich,

--- '39 fchynt wonder to fyn in fweirels conroot .
Want doenfe meynden den heere minioot
met brandoffer to eeren delicaet,
& hielden jaergetyden, nieu maenden, feet groot,
dwelck hem was eenen grouwel en eenen haet,
maer wat fey de Heere ? Keert u van u boofheyt quaet,
vertrooft den bedruckten, lots myn verbont ;
den weefen doer recht, den ermen deylt, vroech & laet,
dan fal u licht fchynen als den morgenfront,
voer den Vader u makende gefont .
Laet dit wefen in uwer herten een flodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Lieve broeders, wilt alleen op Chriftum betrouwen
laet varen fwerels famblant, oft tfal u rouwen ;
want wie de weirelt bemint teeniger tyen,
die liefde des Vaders, wilt dit onthouwen,
is in hem niet, maer welluft aan alle fyen,
hoochmoed des levees, & tegen den geeff ftryen .
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Maer wie daer doer den wille van den Vadere
blyft in der eeuwigheyt vol melodyen ;
dais dat wy Godt alleen lieff hebben to gadere,
onfen naeiten oock fyn geen verfmadere,
alfoo ons Chriftus oock lieff heeft gehadt .
Keert u neerftelyc tot dees minlycke adere,
die foo minnelyc voor ons int lyden tradt,
volcht hem alleen nae, wandelt den rechten pads ;
didts dbefluit van al des Heeren gebodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt

wt

rechter liefden,

Den Araengiboom tot Breedael,

Jespere en 'Dieu
per G . Vander Eycken .

CXXII

Hoe wonderlyck is Godt in alle fyn wercken,
dat by fmenfchen veritant, fin, moet, wil veritercken,
die nae hem hercken // in fyn woort excellent !
Dies fy hem loff prefent .
Tobyas Overt fiende in fweirels percken,
Judich veriloech Holofernis, wilt dit mercken,
Noe, finder ercken //, bleeff doen ongefchent
van fweirels torment .
Davidt words verloft van iyn vyanden bekent ;
niet fynde negligent //, fonck by een loflyc lies ;
Manafl'es Overt gevangen doers quaet regiment
in boot heyt verblent // dies hem leer is gefchiet .
Tfyn Godts wercken ; want fonder hem foo ifs al niet .
Syt concordant // om loven bekandt //, fonder fpodt ;
fchout fweirels genuchten, die fy u lieflyc bier ;
hueren brands //is vyandt //, die daer op fyn verfnodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
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De weirelt is als een schaey, die daer gaet ftrycken
neemt merck op Nabuchodonofor den rycken,
Saul vol practycken

/ f , & Davidt geeert

fy fyn al gepaifeert .
Moyfes & Samfon, fy moeiten al wycken,
Salmon in wyf heyt nooyt flier gelycken,
Abfolon moeit verfycken, flit evangeligeert
op flat hem elck verneert .
Judas Machabeus, vroom ten tlryde geleert,
& Balaam verkeert // heeft den door verilonden .
Chritlus vrinden werden oock geperfequeert ;
dies Godt huer exalteert //, nu & tallen ilonden .
Dit blyckt flat fonder Godt niet & words gevonden,
hoe wel fweirels pandt //, maculandt //, haetl is verrodt .
Wat leven ontfangt is om flerven gefonden ;
feer arrogant //, inconilant //, flits al haer ravodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

Gods heeft Ifrahel wt Egipten geleydt
ende haer faet foo menichfuldich verbreyt,
maer doer ondanckbaerheyt // lieten fy den Heere
tot fynder oneere,
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de weirelt volgende, tot de fonden bereyTt
van afgoderye, twin, haet & giericheyt,
met overdaet befpreyt //, vol oncuyfcheyts feere,
in elcken keere .
Schout fweirels bedryh', opdat Godts loff vermeere,
ghy ttercke & teere //, verlicht dock u finnen ;
doer niet fonder Godt, maer warachtige leere,
elck obedient //, wilt fyn woort bekinnen .
Die weirelt fal vergaen, wiltfe niet beminnen ;
fy wordt participant // Godts thoren ; want // flits lodt,
flat fy vercrycht met al die haer vruecht gewinnen,
al is fy to hant //, doer al dlant // int quaet verfot
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .

PRINCHE .

Loff, eere, weerdicheyt fy Godt alleyn,
die ons gefchapen heeft nae fyn beelde reyn,
ingeblafen ferteyn // eenen levenden gheeir,
in fweirels foreeit,
om hem to lover eendrachtelyc gemeyn ;
fyn geboden houwende hier in flit pleyn,
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verlatende greyn // de babeloenfche beeff,
dwelck Johannes befcheyft meeft .
Noe vans gracie by Godt : fmaeckt wel den keeft,
doen de weirelt bevreeft // verginck metten vloede .
Godts lief hebbers vercrygen fyn hemelfche feeft ;
want fweirels tempeeft // vliet van de goede .
Chriftus is den wyngaert tot onfen voerfpoede ;
wyngaert ranken plant // der liefden bans //, nae tgebodt ;
fonder Chrifto en coachmen niet, diet bevroede .
In fweirels cant //, prinche vaelyant // feg ick in tflodt
fweirels famblant is als dryffant : niet fonder Godt .
Op de Rethorycke genaeint fonder erch,

Per Godt is myn hope Goidfchalck .

CXXIII

O

Pluto, Pluto, opens u holen,

daer Tantalus met Sififo is in dolen ;
rafch frelt u ter wraken // met helfche draken
Jupiter verlaet mynen geefl ducrquolen,
hoe foo de lieffre heeft my therte geftolen ;
dit is dbitter fmaken // van mynen faker .
Beyt, Pluto, fegt my, hoe fal ickt maker ?
Geeft raet, doer recht, en hebdy geen gebodt ?
Roept Minos & Radamantus ter fpraken ;
de lieffle verliet my ; is dit niet fodt ?
Houtfe my vafle ; vat fydy voer een Godt ?
Werptfe in Orcom by Tefyfones gejanck .
Wat flu? Siet : Taeyis houdt oock met Fedria fpodt ;
is dat de trouwe, die by haer fchanck,
oft ben ick betoovert met Circes dranck ?
Soo mach ick wel doogen, doer dit, beginners // wryven,
dlogeerter noch meet by Saffo cranck
wie fal dan geftadich in minnen // blyven ?
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Wee my ! Ramusia, ift kinder fpel ?
Ghy begiet my met Satuernus vaetken fnel :
waer fal ick vlien ? // Ick en boor noch & lien .
Mach fy my oock lieff hebben ? Neen fy, dat weet ick
want fy toont my Nemefis aenfchyn fel :

[wel ;

ick fchaems my midis dien // voer alle flees lien ;
finlyck, finlyck, o amorues engien !
Peyft eens om Porciams geftadichede,
die vierige colen dranck met, gevouwen knien,
ter lieffden haers mans : o getrouwe fede !
Wetty niet wat Tithe om Piramo dede,
& Penelope duer Ulyffis bekent ?
Swycht, Taninancia, houdt uwen vrede ;
houdt ftille, al dole ick impacient ;
hoort : Jafon heeft Ifophille gefchent,
by laetfe met doloruefe finnen // kyven .
En Dalida, waerom hebdy Samfon verblent ?
Wie fal flan geftadich in minnen // blyven ?

Daer crych ick moet ; hoe goes,

/f flat

muechdy mercken,

ickt nerve ; fy verfmaeyt my in alle percken,
met herten verfteent //, op my vercleent .
Hout op, Metris, raeydy noch, merckt Virtinus wercken,
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wiens fchoonheden boven Helenam verilercken ;
fegt op wat ghy meent //, oft gy blyft verbeent,
is haer niet van goden en goddinnen verleent ?
Qrpheus ftemme, Polimnies foetheyt,
met Neifors faconde, die boven al noch reent ?
Wie en foufe dan niet lieff hebben, wt rechter goetheyt?
Neen, neen ; noch daer niet ; ich fie donvroetheyt
die Rea bedryft duer Athis ontrouwe ;
Cupido brengt Venus aen Marthis verwoetheyt,
al is fy Vulcany fyns vaders vrouwe,
Is liefde niet bunt en vremt int befchouwe ?
Want fuick werck hoortmen van goden & goddinnen //
Jupiter bracht oock Calitlo in rouwe :

[fchryven ;

wie fal dan geiladich in minnen // blyven ?

Q wreede Belides, wt Neros paleyfe,
befiet eens hoe ick dolende reyfe,
nakende myn door // ilaet aff myn hoot,
gemerckt haer fchoonheyt, daer ick om deyfe,
& haer graciuefheyt, daer ick om peyfe,
die mercklyck minioot //, wt lieffden groot .
Twaer noch al goes, hadde Vulcanus bloot
een vender gemaeckt in haer herte perfeckt ;
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foo mocht ick aenfchouwen den wtterften noot
waarom fy daenfchyn dus van my treckt .
Nu werdick als Neptunus van Mome begeckt,
die my jonfte, eere, noch duecht en jont .
Ben ick alleene ? Neen ick ; daer leefter fufpeckt
duyfent tegen een, ongeftadich gewondt .
Demofon fchont Fillies rooden mont ;
onvruchtbaer liefde mach fy ter tinnen // dryven ;
Medea dooyt broeder & kinderen goes rondt
wie fal dan geftadich in minnen // blyven ?

PRINCHE .

Begeerdy to fiene eene wonderlyc abuys ?
Soo wan delt in laberintus hugs
merckt vry derrueren // die daer gebueren .
Tiamon en Demea, die makent daer al confuys ;
fy en achten Pigmalium niet een gruys,
naer dluftich bemueren // der fteenen figueren .
Sus, fiet Apollo den block om Dafnum flueren ;
blyft fy geftadich ? Ey ! neen fy, ferteyn .
0 Tefu ! wie fal u eens derven rueren ?

'49 --Ghy keert als dwanckelbaer net int pleyn ;
Similacx en Crocom, die volgen der minnen treyn,
maer fy crygen int luitich gebruyck belet .
Hoe voer Narcif'o geraedt, als een vileyn
Echo verfmadende, duer fyn vats opfet ?
Eneas fiet duer de vingeren altemet,
begevende fyn wyff, als by mach winnen // fchyven .
Ontltrickende abuyfelyck Venus net,
wie fal dan gettadich in minnen // blyven ?

- CXXIV

Goddinne der minnen, waertoe fYdY bedacht,

dat ghy my vercracht // & myn vruecht verfmacht ?
Ghy hebt met duyfent verdrieten bracht
my therte vol wonden .
Waerom queldy my dus, segt, dach & nacht ?
noes wech u vracht, venynige dracht,
& laet my in peyfe, die u veracht ;
ick ben Seis verbonden,
al hebdy Triton aen my gefonden,
ick verfake fyn wegen .
Ten baet niet, gefmeeckt met duyfent monden
ick heb u vertegen .
Meyndy my verleyden, naer doude plegen,
duert prues, amorues, gracieus fatfoen ?
Neen, valfche trufferfche, vol alder onfegen,
geen tyt en vindy my daer toe genegen
ick fal den gefworen eedt voldoen .
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Meyndy my den eedt doers corrumperen ?
Neen ; tfal u faelgeren, // ghy fult doleren ;
al doer my Diana was imagineren,
tis pyne verloren .
Ick fal my felven, hoop ick, wel cohiberen,
& refuferen // u prepareren ;
in Cupido en fal ick niet confenteren,
al legdyt my voren .
Sal ick nu gaen breken den eedt gefworen ?
Neen ; al wyfer van finne,
daer toe heb ick Vesta to feer vercoren,
de fuyver goddinne .
Ghy fends Pan aen my tot uwen gewinne,
wiens imagie // ftelt ragie Jimn paifagie groen ;
mer tis al al om niet, venynige fpinne ;
ghy en crycht my niet tot onbehoorlycke minne
ick fal den gefworen eedt voldoen .

Niet meer & crychdy my onder u protexcie ;
want u correxie // verdryft de elexcie,
al toondy my u kint van foeter complexcie,
ick en achts niet ferteyn ;
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al gheeft oock dyn werlicht in myn reflexcie,
duet dyn annexie, // tis fonder affexcie
ick verfake geheelyc alfulcken fexcie,
dwerck is my tonreyn .
Dedickt oock, foo waer ick een fnoo vileyn,
vol alder ontrouwen .
Alit Pallas my raedt, ick feyt u puer pleyn,
dan wil ickt wel brouwen,
al mach ick Bachoe gefelfchap fchouwen,
daermen braft & clam, als paft // fafoen,
met blyden geefte by luftige vrouwen,

Meyndy daerom etch? Neen ; wilt dit verfpouwen
ick fal den gefworenen eedt voldoen.

PRINCHE

Princheril'e der minnen, dangierich pilaer,
die minnen eenpaer // ghy heetfe voerwaer
u kinderkens to fyne, met ghy fyt hun fwaer
een wreede moedere .
Dus doer Paridana opbinden haer haer ;
ick en vrager niet naer //, ghy en crycht my niet daer .
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Berfabea ftaet op de fonteyne claer,
mer ick ben al vroedere .
Meyndy dat ick wil wefen myn felf ontgoedere,
weirs fynde verwaten ?
Neen ; in dien fchry` ick my Jofephs broedere,
voer alle ftaten ;
ick & wil myn finnen alfoo niet ontfaten ;
mer my blyde //, by tyde //, opt vryde fpoen .
Dus doer Putephaers wyff wech wt charitaten ;
want al fou ick hier mynen mantel om laten
ick fal den gefworenen eedt voldoen .

Cxxv --

Myn finnen jonfrich eenfdeels geftreckt // fyn,
om dat elck menfche daer by foude verweckt // fyn
tot Chriftus gracie & fyn wonden // diet,
binnen fweirels ronden // hier .
Want wt hem felven en can vlees perfeckt // fyn ;
ja, al ons werken voer God noch bevleckt // fyn,
als een onreyn cleet, naer Esayas vermonden // fchier
hoort dit verconden // fier .
Mer flu hebben wy eenen middeler gevonden // hier,
die ons vry gemaeckt heeft van alle misdaden .
Souden wy dan duet fyn bloet niet fyn ontbonden // hier,
Soo en ware, feyt Paulus, genade geen genade .
Mer Chriftus heeft ons alien geftaen in ftaden,
met een reyn puere liefde, niet om volgronden .
Tis waer ; wy fyn al onnutte & quaden,
maer dbloet Chrifty maeckt ons reyn van alle fonden .

Soo wat menfche, die duer eygen verdienften befeven,
wilt comen in dopperfte glorie verheven,
by verleyt hem felven als een verfmadere .
Hoort, vrinden, alle gadere
ick ben, feyt hy, den wech, de waerheyt & dleven .
ick ben de duere : die anderfins ingaet beneven,
is een dieff, een moordere oft een verradere .
Chrif tus is ons ontladere,
dit is den wille van fynen hemelfchen vadere,
alfoo ons de Schriftuere doet gewagen
dat wy gelooven, met jonfrige adere .
In dien, die by gefonden heeft neemt al behagen,
in hem, die onfe fonden heeft gedragen,
feggende : ick ben die de fonden heeft ontbonden .
Dus betrout Godts woordt fonder verfagen,
maer dbloet Chrifty maeckt ons reyn van alle fonden .

Syt Godts navolgers als goede cnapen,
en vreefl Pharaos verdrucken niet noch Goliats gapen ;
denckt dat Chriftus gaff, tot onfer vrame,
dbloet van fynen lichame .
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Verblyt u, ghy die fondich hebt geflapen ;
want wy en fyn niet verloft doer dbloed van fchapen,
noch van bocken, calveren onbequame,
maer wy fyn al to fame
verloft met dat bloet des lammekens fonder blame,
dwelck den boeck met den feven fegelen ontsloot .
Alle knien moeten buygen voor fynen name,
by die fynen vader gehoorfaem was totter door .
Daer hinck onfen befegelden perdoenbrieff root,
om ons to verloifen, die ter verdoemeniffe ftonden ;
by is ons falicheyt voer cleyn & groot,
maer dbloet Chrifty maeckt ons reyn van alle fonden .

PRINCHE .

Princhelycke princhieren, elck bier in gewiecht // fy ;
hoort wat fins Jan fecht, oock niet en liecht // hy,
om dat elck hem felven foude belyen
& gewillich ftryen,
feggende : ick ben fondich, de fonde duervliecht // my ;
die feyt : ick en heb geen, hem felven beliecht // by ;
want wy fyn al fondaers van Adams tyen .

Maer als wy benyen
de fonde, wy weten een eeuwich bevryen,
dwelck is Christus Jefus onfen advocaet .
Hy bidt voer ons om deeuwich gebenedyen,
daer by voer fynen hemelfchen vader itaet ;
by is onfen brieff & warachtich aflaet .
Thoonen wy hem liefde, over fyn bloedige wonde,
by en wilt niet gedincken der menfchen misdaet,
maer dbloet Chriity maeckt ons reyn van alle fonden .

CXXVI

D uer de valfche leeraers vol ypocryfyen,

Overt bedecks die gheweetl heeft van Adams tyen,
fiats Schriftuere, wiens duecht waer quaet om gronden ;
om haer to fprekene, de fulcke benyen,
nochtans waert wel noot, met alien monden .
Godts beloofte words ons duer haer ontbonden ;
van Adams tyen //, twaer fchade vergeten
hoe de deluvie quam, duer dwerck der fonden,
over de weirelt ; fy doeget ons alle weten ;
dit is vast waer .
En Abrahams beloften fyn fiat fecreten
om to verborgen haer ?
Men foude Schriftuere wel spreken openbaer,
maer den lack der giericheyt en is niet versaeyt ;
deep verberchtfe hier, dander bedectfe daer :
och ! mocht ickfe fpreken, ick waer gepaeyt .

I6o

Sy fpreckt vander wet & genade ons Heeren ;
om hem to believene, can fy ons leeren
den oprechten wech fonder ommegaen ;
al mochtmenfe fpreken, fulcke willent keeren
om haer eigen bate & dwersch vermaen ;
midis verleedinge willen fy ons doer itaen
op ons eigen verdieniten : ten mach niet wefen .
Neen ; Schriftuere fegt dat Godt al heeft voldaen ;
de propheten fyn oock getuygen van defen .
Naer myn bevroeden,
fy is tconfoort onfer fielen genefen,
vol alder goeden .
Gaeff Godt dat fy haer mocht to mywaers fpoeden,
& datfe al omme mocht worden gefpraeyt !
Sy is den fchilt tegen de helfche gloeden
och ! mocht ickse fpreken, ick waer gepaeyt .

Dat Godt den Vader, hoochite verheven,
fynen eenigen fone heeft gegeven
tot fmenfchen falicheyt, getuycht fy bloot ;
den fondaer gelyc fynde in dit leven,
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ten cruyffe geoffert voer cleyn & groot,
mifmaeckt, geftorven den fchandelycken door,
daer by vanden hemel aff is gedaelt .
Och ! haer to fprekene is ferteyn wel noot
fy fecht claer dat Godt over ons al heeft betaelt,
wt rechter minnen .
Waerom belaftmen ons dan als fy ons dit verhaelt ?
Ick cant qualyc verfinnen .
Wee help, die dongelooff rocks dwelck wy fpinnen,
& den rechten wyfer ftellen verdraeyt
Ick hope de waerheyt falfe noch verwinnen
och ! mocht ickfe fpreken, ick waer gepaeyt .

PRINCHE .

Haer niet to mogen fpreken ick noch beclage

Gods verrees glorioes ten derden dage ;
devangeliften ons dat duer haer bedien,
ende hoe by opclam, tot fynen behage,
ons hebbende met den heyligen geeft verfien .
Hoe mocht ons Godt dan meerder liefde bien ?

II

162

Hy en heeft ons geenfins willen befwycken .
0 Heere ! hoe moechdy dit al laten gefchien,
dat men Schri£tuere decks met menfche practycken,
ins vats beitieren,
in alder manieren ?
Haer woorden fyn foete als violieren,
niet licht als kaif dat metten wins verwaeyt ;
haer duecht en volfchreef men nooyt in pampieren
och ! mocht ickfe fpreken, ick waer gepaeyt !

r

ID reyerley aenmerkinge is elcx orboren

als in hem, boven hem, buyten hem, vroech & laet ;
in hem, door de wet ; merckt we' fvaders thoren,
als confciencie wroecht aen haer eygen mifdaet
to fyne in Godts haer //, duert overtreden quaet,
dan wroecht elck hem felven om verdoemt to fyne ;
in hem, tfoen to voldoene vindt by geenen raedt,
fyn dreecht leyt hem opt herte bitter als bryne .
Maer Adamfche myne // behout Godts doctryne ;
legs opt herte duerwondt een fachte plaefter melt,
aenmerckt dat lam Godts : bet draecht u fchult, u pyne,
welcke fchult ten fyne // merckt niet als in u geitelt,
maer als in dlam Godts, daerfe Godt heeft in getelt .
Waer by, al fydy fchuldich thien duyfent ponden,
aenmerckt niet dat u quelt,
finer, in alien ftonden,
aenmerckt diam Godts, dwelck draecht fweirels fonden .
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Ten tweeden, merckt elck boven, vroech & fpade,
Godts jonfte, Godts goetheyt en milde gracie ;
hoe Godt ons, erm ballingen, neemt in genade
wt der eeuwiger verdoemder turbacie,
& jont elcke nacie // vry confolacie .
Merckt dock hoe dlam Godts elck pack der fonden
verhuecht recht op therte, fchept confortacie ; [draecht ;
helle, fonde, door & worm, die opt herte cnaecht,
Bits al opt lam Godts gelaecht // en, nae dat fchrift
[gewaecht,
ons qualen & ons fmerten fyn op dlam Godts bleven ;
dlam hevet al voldaen, daer elk om was verjaecht .
Behoudt ons pyre, ons fchult is al vergeven,
thantfchrift is gefchuert, fvyants macht verdreven,
elck fondaer is verloft, quydt en ontbonden,
& gegeven dleven
naer fchrifts orconden,
aenmerckt dlam Godts, dwelck draecht fweirels fonden .

Ten derden, als liefde ontfunckt elcx eerden vadt,
foo aenmerckt elck buyten hem fyns naeften bate ;
foo Moyfes hem to buyten ginck, als by badt,
vergevet volck fyn mifdaet wt charitate,
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oft my, u garnate //, fchryft my als de verwate,

wt den boeck des levees, u vaderlycke eere .
Paulus voer fyn mebroers hiel oock geen mate,
als by wt liefden begeerden, buyten keere,
hem in ibans verfeere // van Chriftum den heere .
Het lam Godts wt liefden voer ons iterff de door,
welck grootelyck aenmerck, flu & lancx foo meere ;
het is ons middelaer & van der kercken thoot .
tis ons verfoeninge, ons voldoeninge bloot .
Slams martelie heylt ons eygen fonden,
doer flees liefde groot,
oock tverdoelt fchaep vonden
aenmerckt dlam Gods dwelck draecht fweircls fonden .

PRINCHE .

Soo heel werken goes & duechdelyc,
midis fy onnut geacht fyn by tcleet vol fmetten,
ons niet en brengen in den hemel vruechdelyc,
ons quaey werken ons disgelycx oock niet en letten,
noch en verpletten // als reyn olyvetten,
& wy dlam Gods warachtich betrouwen eenpaer .

Int woeft ginck Moyses dmetalen ferpent fetten,
de gequetfte, duert aenmercken des ferpents aldaer,
genafen voerwaer 1/ ; by gelycken, flits claer,
daenfien des lams is heel ons genezen .
Als wy met berou aenmercken ons fonden fwaer,
niet als in ons, mer jut lam Godts geprefen,
geen verdoemlycheyt en is flan in ons gerefen,
& wy leven nae den geen, niet nae fvlees vermonden .
Schrift betrout in defen ;
en int duergronden,
aenmerckt dlam Godts, dwelck draecht fweirels fonden .

CXXVIII

A ls wy Godt des Vaders meefte v yant waxen,

heeft by Chriitus voor eenen bruygom bedocht ;
jufticie & pegs verfoenden int paren,
dwoort worde vlees en aent cruyce gecnocht .
Pyn & fchult heeft Chriftus betaelt, minne vermocht,
daer by hinck aent cruyce, bloedich bedropen ;
int doopfei was eedt & bruyloft volbrocht,
midis den rinck des geloofs inden bloede gewrocht,
metten iteen der liefden & peirels der hopen .
Maer al fydy dus Adams ferpent ontcropen,
wacht u voer dnopen f f oft foeckt u verraders daer,
al comet int fchyn van duechden geflopen .
Weeft voerdachtich, valt niet in fbruydegoms jaloers haet ;
maer, naer der schriften raet,
denckt ons bruydegom is Godt inden hemel binnen ;
houdt trouwe eedt & ftaet
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen .

i68 Wt minnen troude Godts fone ons menfcheyt flecht,
fyn heerlycheyt worde onfe, om ons fonden ;
wt den hemel worde by der menfchen knecht,
gegeefelt, gec oont, befpot, veracht, gebonden ;
ons fonden waren fyn paf l'ie, fyn wonden ;
ons fonden floegen Chriftum aent cruyce bloot
de Joden waren daer ons knechten wonden .
Int verryfen, verwont hy, nae fchrifts oirconden,
triomphelyc helle, fonde, vices, weirelt, door,
& fchuerde den brieff des verbonts wt vyants poor ;
voer ons verdiende Godts Vaders rycke groot .
Soo en mach des bruygoms jaloers geenfins lyen
dat wy iemant vryen,
dan alleene hem ; hier noch elders, edel finnen,
ja in geenen tyen ;
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen .

Een Godt is ons bruygom der hemelfche erven,
minlyc, jaloers ; fulck houlyc en was nooyt geene .
Niet dan doer Chriflum & coachmen troofl gewinnen,
een middelaer, een verloffer alleene .
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Laet varen den ouden Adam onreene,
die de bruyt verleyt in deeuwich verdoemt sneven ;
maer den eedt des doopfels treckt voer al to beene,
timmert niet opt sans, maer op Chriirum den treene,
die alleene //is den wech, waerheyt & leven .
Wee hen ! die anders dan Chriitum aencleven,
daert al moet voer beven /1 ; Godt en wilt fyn eere,
in hemel, in eerde, niemant anders geven ;
maer wiltfe felfs behouden als Godt & Heere .
Dus, ledekens teere,
leers alleen wel Chriitum onfen bruygom kinnen,
flu & lancx foo meere
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen .

PRINCHE .

Totten Corinthen feyt de Schriftuere
u heb ick voer maecht Chriito ten manne geitelt,
om u felven tofferen, net & puere ;
dus vryen wille, vernuft & redene velt,
verloochent u felven, doer den hemel gewelt ;
vuecht u naer dwoort Godts, als kint Godts vercoren .

Soo ghy belooft hebt, Chriitum uwen bruygom melt
tis hoot', hoe ghy u felven, buyten Godts woort, quelt,
dais al overt pel & tdoopfel verfworen,
als de meyneedige verwaten, verloren,
die achter & wren //, int gads flaet fyn trouwe,
die fonder bruyloft cleet blyft in svader thoren,
maer keert u tot Godts belooften als de bouwe ;
fegt : ick heb rouwe ;
& wilt voortaen tfenynich ferpent ontrinnen,
& fief voorts bat touwe
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen .

-- C;XXIX

U

mach ick wel clagen, o Godt almachtich,

met traenkens overvloedich, doer myn boot heyt groot,
dat ick u bevel verfmaet hebbe eendrachtich,
niet doende het gene dat ghy my geboot ;
maer hebbe gedwaelt van uwen wech minioot
my niet gequeten in u geboden reeve .
Dus is my therte benout & fwaer als loot,
doer overtredingen, & blyve in weene .
Dus roep ick tot u, myn Godt, & antlers geene,
& op u betrou ick, fonder afwycken
ghy fyt myn toevlucht & trooft alleene ;
ghy fyt alleen den Heere vies om verrycken ;
ghy laet vercondigen in alle wycken
u woordt, foods blyckt flu ins faysoen // seere ;
& dat ik goede vruchten fou laten blycken,
dit ifs dat ghy my beveelt to doen, // Heere .

Noch hebdy my, o Godt, claerlyc geboden,

• tis noch wel recht, tonderhouden u woort ;
niet to aenbidden eenige vreemde goden,
dan u alleene fulcx de eere toe behoort .
Ghy beveelt my to houden, wt liefde, accoort
met mynen broeder, tot elken tyden ;
maer feer haeftich ben ick op hem geftoort,
dus en can ick my geenfins tot duecht befnyden .
Ghy beveelt my goes to doen die my benyden,

• wat ghy my toefendt oock fynde to vreden,
• in alle tegenfpoet my to verblyden,
hem eeuwich danckende in myn gebeden,

• to onderhouden a wetten & feden,
op dat ick doer reyn boete tot u coen // keere .
Svlees luften verfaken, morgen & heden,
dit if} dat ghy my beveelt to doen, // Heere .

Noch beveelt ghy my, Heere, wien elck moet pryfen,
ghy die my verloft hebt doer tftorten van u bloet,
dat ick den hongerigen buyck fou fpyfen,
den dorf}igen laven wt bermherticheyt goes,
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den naeckten cleeden, den bedroefden trooften foes,
weduwen & weefen befchutten, befchermen,
doende elck foo ick wil dat my gefchiet, met fpoet,
niet ftoppende myn ooren voer den ermen,
maer acht hebbende op haer roepen & kermen .
Maer, lacen ! ick heb my in als mifgaen,
op mynen naeflen gehadt geen ontfermen ;
maer my felven gefocht, u woort wederftaen .
Ghy hebt my bevolen u to wefen onderdaen,

• dat ick u, Godt, int dor als int groen //, eere,
• alle valfche leere to fchouwen & verfmaen,
dit ift dat ghy my beveelt to doers, // Heere .

PRINCHE .

• prinche vroet, boven alle princhieren verheven,
en wilt my niet toerekenen myn groot mifdaet ;
ick hebbe gedwaelt, dus my deeuwich levers
is nakende, & ligge in eenen foberen ftaet .
Ick blyve defolaet, fonder troofl oft raet,
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ten fy dat ghy my helps wt dit fwaer verftrangen
court dan haeft, Heere, eert words to laet ;
wilt my met uwer liefde omvangen .
Ghy hebt my getoont u lieffelycke gangen ;
op dat ick in u woort my fou fyn vermakende,
u altyts lovende met gedichten & fangen,
alle haet, nyt, twin oock fyn verfakende .
Ghy beveelt my dat ick altyt fou fyn wakende,
opdat ick u woort recht naer u bevroen // leere
dais u vlees eten & bloet drincken wel fmakende
dit ifl dat ghy my beveelt to doen, // Heere .
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CXXX

S egt, Atropos, wat wildy foo vroech

beginners?

Brecty den draet ? Laet Lachefis dock fpinnen !
Ay ! Jupiter, Jupiter! is dit u toelaten ?
Therte vol drucx, feer bange van binnen,
tgepeys can tfeyt niet genoech verfinnen .
Ey ! goede Heere, hoe en quaemt ghy niet to baton?
Syn de dagen vercort oft geftelt de maters?
Wie fal doordeel met droever herten wtfpreken ?
Een man Godts, met alle fyns geefts chieraten,
eenen Abel fonder oorfake van Kaym verfteken .
Sult ghy donnoofele niet fevenvout wreken ?
Syn de rechteren bunt? Salt iweert niet ontlyven ?
Is Abner door? Waer is Joab geweken ?
Salmon Rechas noch geleye toe fchryven ?
Ja, ja, myn gepeys : wat wildy veel kyven
tegen Godt & verforfers des weirels ftercken ?
Te wonderlyc, Heere, fyn my uwe wercken .
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Rasch, Balaam op den efel & derwaerts rydt ;
tis tyt dat ghy deerde vermalendyt,
die Karen grondeloofen muyl heeft open gedaen,
& dbloet des gerechtes verilonden fubyt .
Hoort dit, fegt den Heere tot den ilaenden Jebufyt,
ploecht, faeyt, foo ghy wilt ; deerde & geeft geen graen ;
nacht & dach fal u confciencie flaen
ongeftadich & vluchtich opder aerden .
Heere, als de godloofe op hem felven moet ftaen
ghy u hart aftreckt, wat fal by aenveerden ?
Dbefchelden moet a knecht dan ontgelden die vre be~geerden
waerom en weerftaet ghy den verherden niet ?
Vergater oock niet een musken cleyn van weerden,
fonder uwen wille, ghy beet & gebiet .
Gehingt ghy den moordt daer Sathan toe net?
De daer en can ick aen uwen wille niet mercken
to wonderlyc, Heere, fyn my uwe wercken .

Wie fal myn oogen dan tranen verleenen,
om fulcken mordadigen feyt to beweenen,
niet by geval gefchiet maer dues Godts voerfichticheyt ?
Huylt, ghy hemelen, roept wrake, ghy iteenen,
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blaeit den horen, fingt claechliedekens duets vercleenen ;
eerde, cleedt u ins fwert, draecht rouwe & fchreyt ;
want alle ooren verfuffen in fulcken feyt ;
alle oogen tranen, dongeboren roept moors .
Een eenige verlatene noch trooft verbeyt
in Rama words een huylende ftemme gehoort ;
Rachel weent in disperacien verftoort ;
omdatse haer kint derft, laetfe haer niet trooften
vermalendyt fy den tydt! dach & uere in discoort
doen dbloet van der ftraten wrake roepen ten oosten .
Waerom, haeft de belle met fulcke propooften,
die vlees & geeft quellen in alle percken
to wonderlyc, Heere, fyn my uwe wercken .

PRINCHE .

Soomen voer die fiel bidden mach, hoort die belle
Vader, neemt uwen knecht, naer a woordt, in vrede ;
gheeft hem een wit cleet onder den outaer .
Niet en fchreyen wy, oft een heyden dede,
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die geen hope en heeft naer die nietiwe ftede ;
want defen, int geloove, uwen dienaer,
hebt ghy Chriftum uwen foon verthoont openbaer,
die de boofe weirelt niet en mach gelyden,
duer welken by noch leeft met die cleyne fchaer,
in Abrahees fchoot ruff duer Godts bevryden,
tot dattet vlees verryft inde lefte tvden,
& fal foo eeuwich Godts rycke beerven .
Hoe wel tvernuft met argument wilt ffryden,
midis des onvoerfienigen doors bederven,
fou die geloovige dan tonty fterven,
die inde genade vertoeft duer ws geefts verflercken ?
Te wonderlyc, Heere, fyn my uwe wercken .

r

CXXXI

A is Godt den hemel eerft hadde wtgebreyt,
bet firmament met fonne & mane bereyt,

deerde gemaeckt duer fyn mogentheyt puere,
doen fchiep by den menfche tot der falicheyt,
hem felven gelyc, nae fyn eygen figuere .
Maer dnydich ferpent, van quaden valuere,
heeft hem met lifte tot ongehoorfaemheyt bracht ;
waer duer by is gecomen in grooten doluere,
wt den lufthof geftooten, verwaten geacht .
Maer Godt den Vader, bermhertich bedacht,
heeft Chriftum gegeven, die mifdaet ontbonden,
fyn genade gefchoncken duer der liefden cracht,
om to genefen ons doodelycke wonden .
Maer wie fal flu werdich worden bevonden,
defer Chrifty gracien gefchoncken, genade prefent ?
Ick feg : wie goes doer, latende de fonde,
& hem dan nosh felver onwerdich bekent .

i8o
Soude een menfche dan oock werdich mogen fyn,
Chriftus gefchoncken genade devyn,
als by tgoet doer & de fonde verfaeckt ?
Voerwaer neent ; nimmermeer, tot geenen termyn ;
want ons befte werck Overt van den propheet gelaeckt .
Hoe mogen wy dan feggen dat iemant raeckt
defer genaden werdich to beerven ?
Werdich duer hem felven en is niemant gemaeckt,
die hem fulcx laet duncken moet eeuwich fterven ;
maer die defe genade fal verwerven,
foo Godt ons dat eyscht duer fyn woort beradich,
moet hem felven vermeten als broofche fcherven,
hopende op Chriftum, die niet mifdadich
en was, maer den Vader gemaeckt genadich,
op dat defe gefchoncken genade excellent
dus werdich fou fyn, die tgoet bemint geftadich,
& hem dan noch der felver onwerdich bekent .

Die hem felven der genaden onwerdich fchryft,
& Chriftus verdienften voer de fyne dryft,
nochtans doende dat recht is, fonder verfagen,
die is in Chrifto gegrifhet, & ingelyft

18r
pacientich fyn eygen cruys fyn to dragen .
Defe iit, die Godt, nae fyn goes behagen,
om fyns heyligen naems wille & fynder eeren,
als een vader, die trou is tot alien dagen,
Chriitus gefchoncken genade toe fal keeren,
hem werdich makende, fonder verfeeren,
als die doer tgee :telyc doopfel vercoren
heeft aengedaen Chrittus, den Heer der Heeren ;
& is foo een nieu creatuere herboren .
Waer dues by der genaden werdich is als voren ;
want by Godts woort foo in als is obedient,
geloovende al dat Godt ons heeft gefworen,
& hem dan noch der felver onwerdich bekent .

PRINCHE .

Die hem aldus, duert geloove volherdich,
vernieut & bekent der genade onwerdich,
die en leeft niet ; maer Chriitus leeft in hem perfeckt .
Hy volbrengt heel Godts wille ; ja, is nu rechtverdich,
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en fondicht oock niet, daer fyn fiele doer bevleckt
mach worden ; want fyn fonden fyn bedecks
duet Chriftus verdienften feet menichfuldich,
maer, want hem Godt foo vaderlyc treckt,
fonder fyn wercken, die by nochtans was fchuldich,
& maeckt hem werdich der genaden gehuldich ;
foo is by weder danckbaer duet der liefden gloet,
fynen vyant beminnende feet verduldich,
hem mildelyc deylende van fyn goes .
Defe is dan alleen, maer duet dlammekens bloet,
werdich Chriftus gefchoncken genade jent ;
als by alfoo Godts wil volbrengt in fyn gemoet,
& hem dan nosh felver onwerdich bekent .
Op de vrage : wie werdich is Chriftus geschoncken
genade ?
Per G . Bont, den opperften prys Violieren tot Antwerpen .
A° I5 59 den
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Augusti .

-- CXXXII -

D uer den flangen bedriegelyc onbefneden // faet,
& dovertreden // quaet
van Adam, waren wy inde door gefoncken ;
ja, kinderen des torens, die der vreden // raet,
welck noch vatl heden // t}aet,
verachten ; dies ons werken voer Godt tloncken,
Maer de Heere, doer fyn bermhertigheyts voncken,
dlt f ende, font ons Chri!tus, fynen tone foes ;
waer duer by ons weer ryckelyc heeft gefchoncken
fyn genade ; dies men hem eeuwich loven moet .
Nu is bier der Violierkens vrage vroet ;
wie fulcx werdich is, nae Schrifts orconden ?
Tis waer ; foomen fgeetls oogen recht open doer,
worter van ons felfs wegen niet een gevonden ;
maer van dams wegen, dwelck wech neemt fweirels fondaer den fondaer duer troostelyc bedaeckt // leeft, [den,
is hyfe werdich, foo wyt recht duergronden,
die Chritlus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft .

Die Chriflus, doer tgeloove, heeft gevrydt // fier,
is gebenendyt bier
vercoren, herboren, een nieu creatuere,
Godts erfgenaem ten fpyte tvyants nyt // ghier,

• al fyn verwyt //, fchier
eenen tempel, daer Godt in wil woonen puere .
Is by flu fulcx, alft blyckt, nae als vuere,

• een met Godts oft fyn evenbeelt crachtich,
foo is by der genaden, & flevens duere,
duet Godt genaden oock werdich warachtich ;

• dat nader godlycker natueren fachtich,
van Godt, duert geloove, in hem geplant,
fonder welcke alle werdicheyt onmachtich
is, & moet blyven nae trechte verftant .
Dat ons Godt jondt, geeft, maeckt, broeder vaelyant,
is onfe & fyn wy ; dit vaft ongelaeckt // cleeft .
Dus is by werdich der genaden playfant,
die Chriftus, doer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft .

Niet dat bier een blau door geloove gels // iet,
foo Jacobus fpelt, // fier
als de fulcke wel meynt, doer fyn veel weten,
maer een levendich, foot den geeft ongequelt // hiet,

dat dadich geftelt, // bier
dwerck der liefden getroulyck wt meten
de gaven Godts, die reyn & ongefpleten,
Godts eere in des naeften profyt foecken ;
waer aan men een recht . chriften, vol fecreten
Godts, kennen mach, hier & in alle hoecken,
& duer ditte, midis Godts genadich vercloecken,
mach fulcke feggen met Paulo ferteyn
ick vermacht al wie mach my vervloecken,
& bens werdich Chriftum, mynen been reyn,
diet in my al werckt, is, en oock fchenckt gemeyn
wat fyn is ; dus flees reden to kennen naeckt // geeft,
flat by werdich is die genade pleyn,
die Chriftus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft .

PRING HE .

Dits u tot troofte, ghy bedruckte finnen // fwaer,
foo ghyt cons innen // daer,
duer Godts goetheyt to kennen gegeven // al ;
op flat ghy fyn genade oock met minnen // claer
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Poet in bekinnen // naer,
four volghen en waernemen, bier in dit ertsche dal .
Want de Heere is bermhertich, die elck wt den val
des doors wil trecken, die getogen wil wefen .
Daerom, al fydy noch cranck & van duechden final,
foeckt, bids, keert u tot hem, by fal u genefen ;
maer duer tgeloove, op dat ghy, midis defen,
een ledt van Chriftus leden voer Godt moecht blycken,
& met hem de croone der glorien geprefen
deelachtich Overt, hem duer hem foo muecht gelycken
want dit blyft vaft dat by, nae Schrifts bedycken,
werdich is voer hem, die van dwoort wel geraeckt //
die gefchoncken genade, diet al doer rycken,

[fneeft .

die Chriftus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft .

Op de vrage : Wie werdich is Chriftus gefchoncken
genade .
Op de Violieren tot Antwerpen . Anno 1559
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Augufti .

Per Caffyere van den Boffche, den vierden prys, eenen
ftoop .

-- CXXXIII

D oen

Maria den fone Godts hadde ontfaen,

is fy tot Elisabeth, haer nichte, gegaen,
die fy bevrucht vans, boven naturen gewrocht ;
want dat teecken hadde haer den engel gedaen .
Daerom fynfe falich, die ins geloove ilaen ;
want tgeen dat haer Godt toefeyt, fal worden volbrocht .
Dus vinden wy Maria ootmoedich bedocht ;
daer fy fpreckt : Myn fiel, maeckt groot den Heere
& mynen gheeft heeft hem hooge verhuecht, gecnocht
in Godt mynen falichmaker, van hooger eere ;
want by beefs gefien op die cleynheyt feere
van fynder dienflmaecht, bier tallen ftonden .
Dus laet ons nu dit ontfangen tonfer leere ;
want een verneert berte words van Godt gevonden,
& eenen morwen gheeil, nae Davidts vermonden,
die en fal Godt nimmermeer verfmaden,
om dat by niet en focht Godts macht to vergronden
want wie Godts woort gelooft, bet fal hem versaden .

-- I88
Maria die ftont heel vaft in Godts behagen ;
want dwoort is vlees worden in huer, thueren dagen .
Sy was vol gratien, een bloeme der bloemen ;
want fy heeft alle ons falicheyt gedragen,
daer wy doer behoet fyn van deeuwige plagen .
Siet, naer dien tyt, fullen huer falich noemen
alle geflachten, boven der Joden roemen
die Christum alleen verwachten, thueren verfchyne ;
want Godt en wilt Grieck noch Heyden verdoemen,
maer fy fullen alle geroepen fyn ten fyne .
Hier om heeft Godt, ten felven termyne,
aen huer groote dingen gedaen, die daer

I/is

machtich, & fynen naem is crachtich, & fyne
bermherticheyt duert van gef.achten, dwelck waer // is,
tot geflachten, den genen die hem, foot claer
vreefen & loven hem van fynder genaden,
& dien wilt Godt verlichten dat huer to fwaer

I/is,
f/is

want wie Godts woort gelooft, het fal hem verfaden .

Godt heeft cracht duer fynen erm gegeven ;
want fulcke willen naer huer felffs wyf heyt leven,
foo heeft Godt, die daer verhooveerdigen veritroeyt
in huer gedachten, haerder herten verheven ;

189 -want daer duer fyn fy van Godt verdreven,
om dat fy huer op fwets wercken hebben vermooyt .
Soo heeft Godt de fchynende machticheyt gedooyt
& heeftfe van hueren ftoele verftooten .
Maer, die haer hebben in Gods genade gecooyt,
die heeft Godt in huer ftede willen vergrooten,
& heeftfe verheven als conincx genooten,
die daer ootmoedich fyn in hueren gheeft,
gelyc den publicaen en doerft niet blooten
fyn aenfchyn voer den Heere, maer was bevreeft,
en den phariseen, die hem verhieff aldermeeft,
die ginck van Godt fonder fyn mifdaet tontladen .
Soo betrout vaft in Godts bermherticheyts geeft
want wie Godts woort gelooft, het fal hem verfaden .

Die daer hongeren nae de gerechticheyt,
die fullen worden in Godts kenniife geweydt ;
want Godt heeft den holigerigen vervult
met goeden fpyfe, foe de Schrift ons feyt ;
want Godt heeft den hemel voor haer bereyt
Ift dat ghyt gelooft, fyn rycke befitten full

-- igo
duer fyn gratie, niet wt rechter fchult .
Heet hyfe falich, tfy wt wat nacien
dat fy fyn, by heeftfe al tfamen gehult,
fonder die opden rycdom itaen in huer fpacien,
die en verwachten niet Godts rycke gracien ;
foo heeft Godt ledich gelaten den rycken .
Maer die nae Godts ryck frellen haer fondacien,
en fuller om fweirels goes van Godt niet wycken ;
want men en mach deeuwich goes niet gelycken
by dat verganckelyc is, wee der fielen fchaden .
Dus volduert Godt, die en fal u niet befwycken ;
want wie Godts woort gelooft, het fal hem verfaden .

PRINCHE .

Godt heeft der bermherticheyt geweeit gedachtich,
die by Adam heeft toegefeyt feer machtich,
foo dat by thoot vans ferpent fou vertreden .
En die dit geloofden in huer herte fachtich,
die water altyt fyn gracien verwachtich,
en hebben haer pacientich geleden

tot Abraham toe, vol geloovicheden ;
want in fyn faet foude worden gebenendyt
alle menfchen van gelooviger feden,
en duet Godt wt dienen al harm tyt .
Want de Schriftuere niet alleene en belydt
dat alle Israhelyten fyn wt der natueren,
maer die in Godts geloove ilaen, hoe breet oft wyt,
datfe wefen fallen duet Chriitus gebrueren ;
want dit is tfaet daer de Schriften aff rueren,
Van Ifrahel dus bout u in fgelooffs paden,
oft ghy hour Godt luegenachtich taller hueren
want wie Godts woort gelooft, bet fal hem verfaden .

CXXIV

Almachtich, crachtich en voerdrachtich Godt,
onbegrepen, onvernepen, gefchepen heeft al
hemel, eerde, duer u weerde, vermeerde gebodt,
u merch fonder erch, ghy fchiept berch & dal .
Adam innocent, gent, excellent, maer by Overt mal,
doen by beet, dengel fmeet, bet blaeckte Godts thoren,
by Overt verjaecht, gheplaecht, ghy faecht ons misval,
doen by ons cocht, prys brocht, focht ; dat was verloren .
Loff ootmoedich, fpoedich, vloedich lam gheboren
vander maecht, die u behaecht ; ghy laecht in de fchuere .
Loff trooit ; wat noon? ons propooit wilt hooren ;
merckt aen, Samaritaen, ghy hebt ontfaen ons natuere ;
is eerdich ftof, lichtverdich grof, u werdich lof ruere,
goede roede, die moede de helsche honden iloech,
loff lam, dat quam, & der werelt fonden droech .

I
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Nieuwen Adam, loffam, die clam aent crags,
Abrahams faet, onn ons mifdaet, verfmaet, befpoghen,
ghy betaelde en haelde tverdwaelde fchaep thugs ;
dies wy lien tot dy vlien met kni en ghebogen ;
u ermen befchermen, verwerven, onbedrogen .
WY fyn cranck, manck ; uwen dranck geeft ons dleven .
0 fchoone perfoone, ons croone ongelogen !
ghy muecht ons juecht duecht & gratie geven,
moet ick

flu

niet voer u, fiet, als fchou net beven ?

Wildy mercken myn wercken, der kercken regiment ?
Ick weefe, vreefe als meefe int net gebleven,
doer uwen knecht gheen recht, vecht tegen tferpent ;
facade, niet fpade, genade in my en prent ;
medefyne, die met wyne myne wonden dwoech,
loff lam dat quam, & der weirelt fonden droech .

Name fonder blame, bequame offerhande,
lam onbevleckt, begeckt, gereckt op tcruyfen altaer,
is kinne : van beginne u minne tonswaers brande ;
dies fyt gebenedyt altyt eenpaer .
U licht, dat ons ilicht, fvyans fchicht is fwaer,
by belet Godts wet fynde net ; b y opt ys leyt,
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aen was inde ick my winde, ick vinde dit claer ;
dwinckt een helfchen moor, doc,toor, trefoor der wyf[heyt,

• woort brings accoort voort, foo fchriftuerlyc avys feyt,
verblydende de lydende, fnydende als een fweert .
Lof mate ons bate, ftrate die ins paradys leyt ;
ons hoot, hemels broot, daermen ten noot aff teert,
geeft my firope een drope ; myn hope volheert .
licht mynen last die vast, die fwaer by ponden woech
lof lam dat quam, & dcr weirelt fond en droech .

PRINCHE .

Soete groete, moete ick a halen noch ?
Neemt in dancke, rancke, plancke, daermen op tuft,
ick ben flan ; uwen dau laet op my dalen dock,
jont my den mont, terftont my vriendelyc cuff,
beyende ben ick fchreyende, my weyende fuft ;

• w angen bloofen als roofen ; myn glofen wilt eaten,
treckt my na dy vry ; tis mynder herten luft ;

• token fyn als ontploken gebroken granaten,
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ick fal vercloeken a foecken, in hoecken, in paten
myn lieff, dat ick verhieff, als ick befieff u wefen
fonder rouwe, wie fouwe u trouwe gelaten ?
Wiet vermeelde, u weelde beelde wtgelefen,
ghy hebt my fnoode blonde ghenefen,
myn fmerte, myn werte, therte in orconden loech
lof lam dat quam, & der weirelt fonden droech .

CXXXV

0ntfangt dit geloove in u herte crachtich,
& gelooft in Godt den Vader almachtich,
den fchepper des hemelrycke & dertrycke,
die ons, menfchen, in fyn ryck was gedachtich ;
want by fchiep ons nae fyns felffs beelde fachtich,
om to gebruycken fyn fchepfelen gelycke,
niet om grondelyck, nae des weirels practycke ;
want die duyfterniifen hebben ons omvangen,
duer Adams val heel fondich autentycke ;
foo dat wy frerven moeten nae fweirels gangen .
Maer Godt, die heeft gebluft ons vaders verlangen,
en heeft ons wt der Dryvuldicheyt gefonden
Godt den eenigen fone, die is ontfangen
vanden Heiligen Geeft, naer Schrifts orconden ;
want dwoort is vlees geworden in een maecht gebonden,
die Marya hiet & heeft hem voer ons gebaert,
nochtans daer naer een fuyver maecht bevonden
flits tgeloove flat ons de Schriftuer verclaert .

Den loon Godts Jefum Chriitum, die is geworden
ons broeder, en heeft de wynperfe getorden,
heel rode menf heyt, maer rode fonde niet,
& heeft ons bloeyende gemaeckt die verdorden ;
want wy lagen met den vyant & fnorden
ins ongeloove van Godt met des wets verdriet ;
& is den hoecki}een worden daer elck aen iriet,
fulcke, die nade weirelt waren geleert
want wt fvlees wyf heyt en words niet befpiet
Gods to kennen, daer om bleeff by van huer verneert,
want ty hebben valffelyck hem veraccufeert
voer den rechter Pontio Pilato verblint,
die hem met pynen heeft geperfequeert,
gegeefelt, gecroont, gecruy(t, metter door gefchint,
& duer fyn door alien de propheten geint,
& al dat doer de wet famen was vergaert,
waer duer dat vertreden is shoot vans ferpent
dits geloove dat ons de Schriftuer verclaert .

Van daer fal by comen, ten joncxten dage,
rode wolcken, ten leiten bafuynen llage,
oordeelende de doode ende levende, naer
huer geloove rechtich, tfynen behage .
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Dan naeckt dongeloovige deeuwige plage,
duer Chriitus woordt : gaet, ghy vermaledyde fwaer,

• court, ghy gebenedyde, fonder vaer,
int rycke myns vaders dat u is bereyt ;
wat ghy den minflen hebt gedaen voerwaer,
hebdy my felve gedaen ; vaer dit befcheet
wt rechten geloove, & duer de liefde breet,
die in u den Heyligen Ghee{r heeft gebrocht .
Soo, laet ons gelooven & tegen den vyant wreet
in Godt den Heyligen Gheeit, diet ons heeft gewrocht,

• ons in gedaente der duyve heeft befocht
met Godts trooft, waer doer fweirels vreefe was verhaert,

• dryvuldich in Vader & Sone heeft gecnocht
flits geloove flat ons de Schriftuere verclaert

PRINCHE .

Daer is een vergeringe der heyligen groot,
daer Chriitus aff is deeuwig getrouwe hoot,
dwelck is de chriftelycke kercke verheven,
die gefondeert ftaet opden iteen, verftaet flit bloot,
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dwelck is een vaft geloove in Chriflus door .
Hier buyten en worden geen fonden vergeven,
dan die hier als lekens in Chrifto flu leven ;
daer buyten en fal Godt niemants wercken pryfen,
maer fy fullen worden van Godt verdreven,
als de geloovige hier fullen verryfen
met Chriflus, & in glorien verjolyfen
in een glorieus lichaem, fonder fchamen ;
daer dappoftelen fullen fatten als wyfen,
oordeelen de twelff geflachten al tfamen
van Israel openbaer, naer Godts betamen,
& blyven dan eeuwich in Godts handen bewaert,
by Godt onfen Vader ant eeuwich leven . Amen .
Dits tgeloove dat ons de Schriftuere verclaert .

CXXXVI

O menfelyc flier, hoort de bafuyne des Heeren
words befneden u herte & niet u cleeren ;
die baniere Chriffi wilt vaff aen hanger,
nae den berch der gerechticheyt wilt keeren .
Dwerkende geloove nioetty in tyts leeren
doer penitencie met werdige ffrangen ;
tryck der hemelen heeft u faen omvangen ;
nae Sion fpoeyt u gangen, Belt u herboren .
Tis waer ; in fonder fydy ontfangen,
tquaet heeft u gebaert : is hope flan verloren ?
Rafch foeckt kenniffe, u gefchrey laet hooren,
bekent voer Godt, laet u fondige vlercken
niet meer fondigen : flat fae cht Godts thoren .
Is tvlees cranck ? Tgelooff der genaden doer hercken
wt lieffden in lieffden ; want der genaden wercken,
fpruytende wt des geloofs fciencie,
fyn werdige vruchten der penitencie .
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Die voldoeninge is doer Chriftus door gefchiet,
maer de fonde maect noch elcx herte verdriet,
& wie daer feyt : by en heeft geen fonden,
in dien en is de rechte waerheyt niet .
Tvlees is to cranck, de weirelt richt fynen fpriet,
latter niemant en is rechtverdich gevonden ;
de Nineviters haer in facken wonden,
waer doer Godt hoorde de lamentatien
twaren vruchten die Godt wel aenftonden .
Boven dat, hoort flu des wets allegatien,
hoort wat Chriftus feyt inden dach van gratien ;
ick hebbe loft in bermhertige boet,
niet in offerhanden ; ghy, goede natien,
hebt lieff uwen naeften, als ghy u felven doer ;
liefde doeget al, & Godt is de liefde goes ;
dus haer wercken, nae Jacops eloquencie,
fyn werdige vruchten der penitencie .

Animalis homo / wat wildy maken ?
Loopty verweeft in Israhel braken ?
Volchdy noch den deefem der Pharifeen ?
Wildy haer vruchten voer penitencie fmaken ?
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Soo fal u een lafrich oordeel naken,
& Godts bermherticheyt words over u to cleen .
Hoort den jongelinck die rechtverdich fcheen,
vragende Chriftus naer des hemels pads ;
die wet hielt Chriftus hem voer oogen seen
die by volbracht had ; maer hem ontbrack noch was
vercoopt al u goes, gheeft den ermen dat ;
volcht my nae, foo windy werdige vruchten ;
verlieft u goes, wins in den hemel eenen fchat .
Al lydt ghy, en wilt voer tcruys niet vluchten ;
treckt haeff wt de weirelt, met liefde wilt fuchten .
Suicke wercken, nader Schriftuer intencie,
fyn werdige vruchten der penitencie .

PRINCHE,

Laet los die met onrecht fyn befwaert ;
die erme weefen laet in u hugs gepaert,
fchult der quader coomerfchap fchelt al quyte ;
cleedt, vifiteert, vertrooft den naeckten bewaert ;
gheeft vande vruchten uwer handen ; vergaert
almoeffen, maeckt u van alle fonden bevrydt ;
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deelt dyn broot oock dyn vyanden fonder nydt,
dat fal penitencie fyn Godt aengename .
Vaft, fyt fober, waft foo, tot alder tyt,
tgebodt der Chriften gemeynte gehoorfaem ;
viert den ruftdach, op u werck onbequaem ;
wilt niet ftaen op facrificien der weken .
Ins lefte oordeel words liefde de befte faem ;

volchdy feremonyen, u fal gebreken
tgelooff met hope, der genaden beken ;
werckende flees, haer wercken met defencie
fyn werdige vruchten der penitencie .

CXXXVII

FT oort,

die u een broeder laet noemen // hier,

en een lids van Chriftus leden wilt wefen,
die u der genade Godts, doers beroemen // fier,
die hy, doer virige lieffde geprefen,
u getoont heeft, waer doer ghy fyt ghenefen
des eeuwichs doors ancxt, die u was aenitaende fel ;
gaet in u herte & overdinckt by defen,
oft ghy de broederlycke liefde hebt wel .
Neen, ghy, ten fy duer de rechte wercken fnel,
die ons dappoifelfche leere claerlyck ontdeckt ;
fiats uwen broeder byitaen & hem voer gequel
behoeden ter noot, als hem tegenfpoet weckt ;
niet metten wille, maer metter daet, perfeckt,
ombeveyft fonder tfoeken fveirels loff prefent ;
want Schriftuer & redene feyt onbevlekt
aen de wercken men broederlycke liefde kept .
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Drie wercken Thobias fynen fonen leers //, fiet,
daer broederlycke liefde aen is bevonden,
als by feyt : myn kint, u oogen dock en keert // niet
van uwen naeflen, maer helps hem tallen ftonden ;
deylt hem u broot, cleedt hem, geneefl fyn wonders .
In als, metter diet, toont u jonfte crachtich,
want was is de liefde aliment wilt duergronden,
daer de wercken niet by en blycken eendrachtich,
oft ghy fchoon hebt een geneycht herte warachtich,
& de daer, die ghy macllt hebt, laet in a fterven ?
Serteyn, tis niet : de liefde blyft onmachtich ;
die broederfchap, die Godt meent, doedy aff kerven ;
maer wildy met Chrifto u erfdeel erven ?
Soo volcht des Samaritaens exempel jent ;
want naer recht, om uws falichheyts verwerven,
aen de wercken men broederlycke liefde kept .

Tis waer ; de broederlycke liefde moet door // fyn
fonder de wercken, tflaet foo gefchreven .
Daerom fpreckt Johannes, doer Godts geeft devoot //
wie daer feyt dat by heeft de liefde verheven,
& fynen broeder fonder byflant laet levers
in armoede, dais eene die de waerheyt fpaert .

[fyn
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Dus op dat hem elck tot de wercken fou geven,
heeft ons Chriflus fyn oordeel to voren verclaert,
dat by wyfen fal, ten leflen dage vermaert,
alleen ilaende op de broederlycke wercken .
Daer de liefde des naeften doer words bewaert,
foomen redelyc wt fyn woorden can mercken,
oock geen opinien noch puntkens clercken
bier tegen in mogen, hoement keert oft went .
Die fynen naeflen mint, fal hem bier toe ftercken
aen de wercken men broederlycke liefde kept .

PRINCHE .

Ghy, uwen broeder lieff, nae Godts woort // foes,
foo fult ghy dat metten wercken bewyfen faen ;
fiet ghy hem opden omwech, net een accoort // goes,
fult gy hem den pat wyfen daer by in moet gaen ;
fiet ghy hem cranck, druckich in wanhopen belaen,
ghy fult hem trooften met Godts bermherticheden,
oft words hem tegen recht ongelyck gedaen,
pacientich fult ghy hem ftellen to vreden .

- 208 --

In was tribulatie by words beflreden,
fult ghy hem nae u vermogen byflant toonen
& minnelyck aenfien die broederlycke feden
die Chriftus aen u dede om u to croonen,
bewarende tgebodt daer Godt nae fal loonen
uwen broeder mint als u felven excellent .
Ick en cans met Schriftuere niet badt verfchoonen
aen de wercken men broederlycke liefde kept .

CXXXVIII --

Den huerlinck die fyn fchaepkens is weyende,
aenfiende den wolff, words by feer verfaecht ;
waer duer by vande cudde is fcheyende,
want by gheen liefde tot haer en draecht ;
dus gaet by loopen, al waer by gejaecht
en verlaet de fchaepkens cleyn & groot .
Maer een goed herder daer niet naer en vraecht,
by is haer byblyvende in alder noot,
& oock haer befchermer tot finder door,
want by houd fyn fchaepkens altyt to famen,
by trecktfe den wolven wt Karen poor ;
fy hooren fyn ftemme & by kentfe by namen .
Al willen de wolven haer dickmaels pramen
om haer to ftelen gelyck een dieff,
by en laet fyn fchaepkens niet betchamen
een goes herder heeft fyn fchaepkens lieff .

i4
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Een goes herder was Moyses inde woeityne,
die fyn fchaepkens hadde wtvercoren ;
by begeerde wt den boeck des levens to fyne
liever dat fyn fchaepkens fouwen fyn verloren ;
oock Davidt den coninck, foo ghy mocht hooren,
wiens volck geilagen words om fyn mifdaet,
riep : 0 Heere, op my laet comen uwen thoren,
want ick gefondicht hebbe in alien quaedt ;
dus bids ick u, myn fchaepkens dock niet en ilaet
wilt liever u gramfchap op my wreken ;
oock Paulus, foo daer gefchreven itaet,
begeerde van Godt to fyne veriteken,
ja verbannen to fyne, tis waer gebleken,
om der Joden falicheyt, dus feyt fyn brieff ;
nochtans vervolchden fy hem om fyn preken
een goes herder heeft fyn fchaepkens lieff.

Lieff heeft by fyn fchaepkens de heere der knechten,
duer wien de fchaepscooye is open gedaen ;
by dorite den wolff wel alleen bevechten .
Selfs is by de duere : wilt nu ingaen ;
by is een goes herder, by en wilt niemand verfmaen,
oock dat honderite fchaepken niet verlaten ;
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by brenget op fyn fchouderen gelaen
& fpreckt tot fyn gebueren : wilt droefheyt laten,
verblydt u met my nu boven maten,
ick hebbe gevonden dat verloren was,
bet ginck daer weyen in dorre ftraten,
daert niet en want groeyen, looff noch gras ;
daer vans ikt dolende op dat pas ;
van blyfchap dat ick myn herte verhieff,
waer duer dat mynen druck genas
een goes herder heeft fyn fchaepkens lieff.

PRINCHE .

Veel huerlingen willen haer als herders vermeten,
fchaepkens to weyen & to blyven omtrint ;
maer als haer de wolven willen eten,
fynfe om tontvlien haer gefint ;
giften & gaven haer herte verblint ;
dus en achten fy haer fchaepkens niet een lucre .
Maer een goes herder, die fyn fchaepkens bemint,
getrouwelyc is by haer tredende vuere,
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om haer to verlofl'en van alien getruere ;
by en vreeft geen wolven, die hem beitryen,
by is haer wyfende de rechte duere,
diefe fal verlofi'en van alle lyen .
Sulck fchaepken mach hem wel verblyen,
ais by fynen befchermer fiet voer alien mif kieff.
Soeckt uwen herder altoos by tyen
een goes herder heeft fyn fchaepkens heft .

CXXXIX

S even mael dachs, de rechtverdige vallen mach,

oock wederom opflaen in den felven dach ;

& wie is rechtverdich fonder tgeloove goes ?
Niemant . Die dan gelooft heeft by altyts verdrach ?
Neen by ; maer by en blyft niet onder den voet,
hoe wel dat by errs is, & cranck duer vlees & bloet
in hem is den wille, maer in Godt tvolbringen .
Is hem dan iet van noode, dat by hebben moet,
dwelck hem mocht goes fyn tegen fvyants dwingen ?
Als by ghelooft in Chriflo, jaet fonderlingen ;
in fyn vervolginge, oft als in lyden,
fyn geloove beproeft words duer Godts gehingen .
Al vindt by den geefl flerck tegen fulck beflryden,
foo dat by hem can ins cruys Chrifly verblyden,
noch ifs hem goes, duer des vlees belaflicheyt,
& oock grootelyc van noode, tot alien tyden,
dat by duer Chriflum bidde om stantvaflicheyt .
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Tis goed dat by bids om een ftantvaftelyc leven,
om dat hem tyt, plaetfe, noch noot en doer fneven
van fyn oprecht geloove in Chrifro alleen ;
foo en wordt by niet, duer des geefts ingeven,
by tfaet geleken, dat daer viel opden Been .
Is voer den geloovigen alle dingen reen,
foo en can hem fweirels famblant niet verleyen,
ifs dat by ftantvaftich blyft & met Godt gemeen .
Sodoma en heeft Loth niet connen doen fcheyen
van fyn gerechticheyt, maer twas om beschreyen,
dat by in Segor heeft tegen Godt gedaen ;
noch Davidt, in de Philistynfche contreyen,
en heeft hem aen haer ydelheyt niet mifgaen,
maer in Jerufalem heeft by gefondicht faen,
als by meynde to levee met gepasticheyt .
Dus ill noot, wilt die geloovige blyven ftaen,
dat by duer Chriffum bidde om tfantvafticheyt .

Tgeloove en is Diet alleen nutbaer j
maer dat ghy er oock om lydt en ftrydt feer claer,
leers ons dit dappoftel in diverfche brieven,
pryfende de ftantvaflige in lyden fwaer,
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dat hem fyn tribulacie colt believers,
en fegt : oft de godloofe burs verhieven,
vreeft niet ; maer bids & danckt Godt loffame .
De Heer fal met ons fyn & met trooft gerieven,
foo ons Chriftus belooft, met woorden bequame
wat ghy den Vader bids in mynen name,
dat fal by u geven en u niet verlaten .
Die dit dan gelooft bier in den lichame,
wat is hem nootelycker tot fynder baten,
midis dat de vyanden, die ons fiele haters,
ons als leeuwen omringen met onraftigheyt ?
Antlers niet dan, midis dat wy fyn eerde eaten,
dat by duer Chriftum bidde om ftantvafticheyt .

PRINCHE .
Dus heeft Chriftus, in wien is ons herboringe,
om den geloovigen lydt verftooringe,
ons leeren bidden den Vader vol genaden
laet ons bier niet vallen in becoringe,
maer wilt ons verlossen van alien quaden .
Paulus heeft den geloovigen oock geraden
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bids fonder ophouden & malcandcren fticht,
want in den leften tydt, tot grooter fchaden,
falder veel van tgelooff vallen -en laten dlicht ;
maer laet u niet verleyden duet eenich geficht ;
de ftantvaftige, die fal falich wefen,
die totten eynde met dat cruys Chrifti vicht,
duet welcke victorie ghy words geprefen ;
en wie daer aff valt, die blyft ongenefen .
Dus ifs van noode, om fweirels aentafticheyt,
den geloovigen, & oock Godt midis defen,
dat by duet Chriftum bidde om ftantvafticheyt .

4i4
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CXL --

Qnbegrypelyc alleene Godts werck //is
wat de winter verdoet, dwelck ons een groot merck //is,
thaet in den fomer feet luitich & groene .
Dies fyn cracht boven alle crachten Merck //is ;
hem is sub}eckt al dat in fweirels perck //is ;
duet hem alleene wort elc cruyt in fayfoene,
in fynen tyt, niet duet fmenfchen toedoene,
al iit dat fy planten oft in deerde iteken,
oft wat fy fayen, tis goes to bevroene .
Die genade moat alleen van boven leken,
al fynder vale, foot dicwils is gebleken,
en willent huer oft haer hantwerc toe fchryven,
die hebben onfen Godt fyn eere ontitreken,
want fonder Godt en can geen vrucht beclyven ;
maer Godt gheeft den wafdom, waerdoer fy blyven
in huer cracht & wtter aerden ryfen .
Dus moeten hem alle loven, tfy mannen oft vrouwen
wie foude fyn gracie to voile gepryfen ?
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PRINCHE .
Loff, die den wech, de waerheyt & dleven

I/is,

loff, duer wien dlicht int duyiter gegeven //is,
loff, die my erm fondich menfche hebt gefpaert,
loff, duer wien ons dleven naer de door bleven //is .
Loff, duer wien falicheyt bleeft, foot befchreven

I/is,

loff, die den ongeleerden hebt geopenbaert,
loff, vertrooitere van alle die fyn beswaert,
loft, die gras & cruyt wt der aerde doer fpruyten,
loff, die fyn onnoofel fchaepkens van als bewaert .
Loff, wiens glorie niet en is om uytten,
loff, in wiens loven myn finnen ontiluyten,
loff, die den Vader van boven heeft gefonden,
loff, duer wien alle dinck blyft in fyn virtuyten,
loff, die ons van fvyants banden heeft ontbonden .
Loff moet u toevloeyen van aile monden,
loff, voer wiens name den vyant moet affgryfen,
loff, die ons fyt fpyfende tot alien ftonden
wie foude fyn gracie to voile gepryfen ?
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AANTEEKENINGEN .

LXXXVIII . Dit Referein is, in de Princhelijke stroof, onvolledig . De
afschrijver doer zulks zelf aldus in eene kantteekening opmerken : Nota : van dleste vers gebreekt meest .
BI . 3 ; v . 5 . ongenaen, zou die schrijfwijze eene dichterlijke vrijheid
zijn, en dit woord daar in plaats van ongenaem gesteld zijn, of
zou men wellicht ongevaen moeten lezen ?
LXXXIX . De Bruyne schijnt deze scherts alleenlijk afgeschreven to
hebben om de keerzijde van een blad aan to vullen . Zij
schijnt ors niet onbekend to zijn, dock wij hebben gemeend ze daarom toch niet to moeten later wegvallen .
XC .
bl . 8 . v . 2 . terme in het H . S . Zou men niet kermen moeten
lezen ? dit woord zou beter rijmen :net ontfermen, en daarenboven den volzin verstaanbaar maker .
bl . g, v, 19 . lekens . De afschrijver had eerst een antler woord
gezet, dat hij naderhand doorschrabde en het door lekens
verving . Is dat de verkleinende trap van lede, leyde, zooveel
als pad, ofwel van lid, ledekens ; of moet men teekens lezen ?
Lekens komt verder voor in No XCIX, bl . S i,v . 13 en i 6
met de beteekenis van lidmaten .
XCII . Dit stuk is geteekend : ~r Coronas opus . a Is dit een slotwoord van De Bruyne, of de schuilnaam des dichters ?
XCIII . De dichter van dit referein is gekend . Snellaert (Verhan-.
deling, enz . bl . 203) heeft de eerste in een paar woorden
vermeld : u De clachte van Sinte Peeters toren
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binnen Loven in Brabant in dicht ghestelt van Jan
Stroosnyder, gheprint in die vermaerde Universiteyt van Loven, bij mij Jacob Heyberch, enz .
15 7 5 . » De heer Piot had dit stuk en her volgende alreeds
benuttigd voor zijne Histoire do Louvain (bl . 47 en 292) . Het
tweede luidt : « Warachtige ende wonderlijke beschrijvinghe die geschiet syn tot Luevene in Brabant van t jaer neghen en tsestich, totter jaer
drij en tseventich toe . Ende principalyck van
den grooten watervloed die geschiede den achsten dach in Januario int j aer M . D . LXXIII .
Gheprint tot Lueven, by Jacob Heyberchs 1573 . »
En op her einde : e g h e c o m p o n e e r d bij J a n S t r o osnyder, Respite Finem . »
De twee stukken zijn uiterst zeldzaam . Van her eerste
worden twee afdrukken vermeld, de eene in de verzameling
van den heer Serrure, die echter in den catalogue zijner
veiling niet voorkomt, de andere in de verzameling van
Willems, en onder No 3500 van den catalogue gerangschikt .
De Koninklijke Boekerij kocht dit werk aan voor den
geringen prijs van 4 Fr . Van her tweede gedicht kept men
alleen her exemplaar van Van Hulthem, dat zich heden
ook in de Boekerij to Brussel bevindt .
Edw . van Even, die met zooveel fever en tevens met zoo
goeden uitslag de eervolle tack op zich nam, de met her stof
der vergetelheid bedekte namen van schrijvers, kunstenaars
en andere verdienstelijke zonen zijner geboortestad, ja, van
gansch zijn vaderland op nieuw onder bet daglicht to stellen,
van Even heeft ook Jan Stroosnyder niet vergeten . Hij verzorgde zelf eene nieuwe uitgave der twee bovengemelde
gedichten, die hij lies verschijnen onder den titel van
Twee refereinen betrekkelijk de geschiedeni s
van Leuven, door Jan Stroosnyder, vlaemschen
dichter uit de XVIe eeuw, heruitgegeven met
inleiding en aanteekeningen . Leuven,1852, in-12°
22 bl . Ziehier war hij over den dichter schreef
cc Wij kennen geene bijzonderheden omtrent zijn leven,
Het jaar zijner geboorte is one tern ecnemale onbekend . Men
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mag vermoeden dat zijn vader een stroosnijder moet zijn
geweest, vermits men in zijnen tijd veelal gewoon was zich
naar zijn bedrijf to noemen . Hij ontsproot derhalve uit geen
aanzienlijken stam . Hij was naar alien schijn van waarheid
een Leuvenaar van geboorte ; trouwens, het leuvensch dialect
houdt in zijne gedichten wel een weinig den boventoon . Hoe
't zij, hij bewoonde onze stall gedurende de jaren i 562 en
z 5 73 . De man was dichtmeester of, gelijk men toen sprak,
facteur der Rederijkkamer het Kerssouwken ; zulks bericht hij
ons in een zijner dichtstukken . Deze maatschappij bracht,den
26 Julij t 562, een Referein op den wedstrijd voor Refereinen
en liederen geopend door de Rederijkkamer de Korenbloem, to
Brussel . Dit vers is gedrukt geworden . Het is een antwoord
op de vraag : Wat de landen can houden in rusten ? Vermoedelijk is het van de samenstelling van Jan Stroosnider . Het
draagt tot opschrift 't Kersouken binnen Loven, suuver, en tot
spreuk : overpeyst d'inde (het einde), JAN ; zijnde dit laatste de
zinspreuk des dichtmeesters . (Zie Refereynen, enz, opte Corenbloem, enz . Brussel, i 563) . Wij hebben vergeefsch moeite
gedaan om in de archieven der stall verdere narichten wegens
's mans leven to ontdekken . Nergens is er melding van.))
Zoo men ziet, heeft onze geleerde vriend zelfs den waren
naam van Stroosnyder niet gekend ; en toch is hij er dicht
nabij geweest ; want in den bundel van de C o r e n b 10 e m e,
op bl . 8, verso, leest men : « t' Kersouken binnen Lovene . »
Suver. Overpeyst d'inde . Jan de Costere, (en niet alleenlijk
Jan) zoo als het in den bundel van de Bruyne staat .
Het is dus buiten kijf, dat Stroosnyder, Jan de Costere
heette ; dat hij voor zinspreuk had : « Overpeyst d'inde », en
in het latijn : « Respire finem . » Onder geene deter namen
zal hij tot de onsterfelijkheid overgaan ; wij durven hier echter bijvoegen dat, naar onze meening, het hier gedrukte
referein in waarde de twee andere gedichten to boven gaat .
» bl . 20 . v, 17 . Het eerste woord der derde snede is aldus
geschreven
derergert of verergert ; het laat echter den tin
onverstaanbaar . Wij denken dat de drie eerste yerzen slech
afgeschreven zijn, en dat men lezen moet
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Verheuget u ; dit woort, om dat bet is crachtich,
Sprak Christus, en wildet openbaren
Syn discipelen voor bun geloove warachtich, enz .
XCVI . Zou dit nogal merkwaardig stuk niet van Anna Byns zijn ?
Het bevindt zich in den bundel van de Bruyne tusschen eene
reeks refereinen van onze dichteres ; en haar schrijftrant schijnt
er in door to stralen . Dezelfde vraag gelds misschien voor bet
voorgaande stuk (No XCV .)
XCVII . Met nog meer grond denken wij dit stuk aan Anna Byns
to mogen toeschrijven ; want niet alleen haar geest, hare
schrijfwijze, bet gebruik van zekere spreekwoorden . die er
in voorkomen laat zulks vermoeden, maar ook nog hare zinspreuk : « Meer suer dan soets » die men er tweemaal in
aantreft .
C.
In bet : ste Boek van Anna Byns, Referein 6, vindt men een
gedicht met dezen stokregel
Wildy den boom kennen, merckt wel syn vruchten .
CI . Zie, was er over den dichter van dit referein gezegd werd, in
bet eerste deel, bl . 194, No XXII . In die nota hebben wij
reeds gesproken van eene vraag, op bet Landjuweel der Violieren in Augusti 1561 voorgesteld, en betrekkelijk welke
men nets aantreft, noch in den bundel door Sylvius uitgegeven, noch in de stukken door Edw . Van Even in zijn
hoogst merkwaardig werk : Het Landjuweel van Antwerpen,
Leuven, r86r, opgenomen .
Wij halen bier van dergelijk feit een nieuw voorbeeld aan,
en de eenigste verklaring, die wij er meenen van to kunnen
geven, is dat er buiten den openbaren strijd, nog een geheime
kamp moet plaats gehad hebben, tusschen kamers of dichters
die bet Landjuweel bijwoonden . Onze veronderstelling zal
des to beter gegrond schijnen, wanneer wij doen opmerken,
dat deze bedektelijk bewerkte vragen, altijd over destijds
levendig besprokene theologische vraagpunten handelen .
CII .
Dit Referein, zooals eenige der volgende, bewijst, dat er nog
menige wedstrijden moeten plaats gehad hebben, waarvan
wij weinig of nets weten .Na bet groot Landjuweel van 1561,
werden de Rederijkers, door 's lands bestuur, niet met
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een goed oog aanzien ; ook, buiten het klein Prinsfeeste,
door de C o r e n b 1 o e m e to Brussel, in 't jaar i 5 62 ingericht, werden in Spaansch Belgie niet meer dan bijzondere
of geheime wedstrijden en feesten gevierd . Zoo vindt men,
zonder de minSte bijzonderheden, Refereinfeesten vermeld
to Lier,te Brussel, en later, in 1620 het feest der Mechelsche
Peoen . Dit was de Zwanenzang, of laat ons liever zeggen, de Ganzenzang, der Rethorijke in ons land .
Bet stuk CII wend door « Verbeyt den tyt a ao 1562 bij de
L i s b 1 o m m e op den regel ingezonden . De L i s b 1 o m m e
was, zooals men weet, de naam eener Mechelsche homer .
CIII . Djt stuk, dagteekenende van het jaar 15 59, werd waarschijnlijk voorgelezen op hetzelfde feest, waarop Cassiere eenen
eersten prijs behaalde (zie deel I, bl . 199,)
CIV. Wij weten niets over het feest der Violiere in het jaar 1562 .
CV en CVI . Deze twee stukken werden ongetwijfeld ingezonden
bij eenen wedstrijd door de 0 r a n g i e b 1 o em van Breda
uitgeschreven .
oVII . De kamer M o s e s d o r e n was waarschijnlijk die van
's Hertogenbosch . Te Saut Leeu bestond er ook eene kamer,
M o s e s b o s c h genaamd . Zie, voor wat de laatste betreft,
deel I, bl . 198, No XXIX en XXX,
CVIII . In dit Referein zien wij de gedachten der nieuwe godsdienstleer opentlijk uiteengezet . Bet is een bewijs to meer der
geheimhouding van het feest, waar het ingezonden werd .
CIX . De Refereinen CIX tot en met CXXII zijn mededingende
stukken van denzelfden wedstrijd . In het eerste boekdeel
hebben wij reeds dergelijke verzameling medegedeeld, onder
No XXVII-XXXIV . Alhoewel men tusschen deze refereinen
er meer dan een vindt dat hoogst gebrekkig is, zoowel
onder opzicht van taal, als voor wat de gedachte en het kunstgevoel betreft, deelen wij die toch merle, zooals de Bruyne
ze afschreef, om den lezer in de gelegenheid to stellen zelf
zijnen keus daartusschen to doen ; want trots de verwaande
middelmatigheid van den stokregel, straalt er hier en daar
toch jets goeds in door ; dat is : koren onder 't kaf.
Bet is moeihjk om bepalen waar deze kampstrijd heeft
plaats gehad ; wij kunnen alleen doen uitschijnen dat het
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laatste woord van den stokregel : N i e t s o n d e r G o d t ook
de zinspreuk is van de Berchemsche kamer d e B 1 o e y e n d e
W y n g a e r t s r a n k, eene kamer die veel invloed schijnt
bezeten to hebben, tijdens de invoering der Reformatie . Wij
hebben reeds in ons eerste boekdeel, bi . 213, eenige harer
leden doen kennen . Dat is echter geen bewijs dat de kampstrij d door de B 1 o e y e n d e W y n g a a r t s r a n k werd ingericht . De onderteekenaar van het eerste stuk, lid der kamer
van Ste Barbara to Gent, en wiens naam verborgen is achter
de zinspreuk rr Liefde verwinnet al », is ons onbekend . (Zie
deel I, bi . ioi, No XXXV) .
H e t T e r w e n B l o e y t s e l van Aerschot « Wt liefden » .
CX .
De dichter is ons onbekend .
CXI . « Wel hem die in Godt betrout . n De dichter, welke die
kenspreuk voerde, was Peeter Heyns .(Zie deel I, bi . 198 .) Onderaan, op de koperen plaat, het blasoen verbeeldende, door
den B 10 e y e n d e n W y n g a e r t to Berchem, aan het
Landjuweel van is6i ingezonden, heeft P . Heyns in eene
intricate Balade zijnen naam en zijne zinspreuk to kennen
gegeven . (Zie Landjuweel, enz . door Edw . van Even .)
CXII . bi . 103 . Ciborie, heden nog algemeen to Antwerpen gebruikt
voor 't fransche ciboire .
Van onser herten den geloovigen tlot .
Dit woord tlot staat duidelijk geschreven in het H . S . Wij
kunnen er geene verklaring van ;geven, en wij laten, aan
scherpzinnigeren dan wij, de tack over deze twee regelen, en
nog meer andere, uit to leggen . Het referein spruit voort uit
eene kamer het L a v e n d e r b 1 o e m k e n geheeten ; men zie
wat wij daarover zeggen in deel I, bi . XXXIX .
CXIII . Dit stuk en het volgende zijn gewrochten van de kamer
h e t M a r i a C r a n s k e n van Brussel ; zij was misschien
de oudste en rijkste der Brusselsche kamers . Zooals men weet
heeft zij, in het Landjuweel van 1561, den hoogsten prijs
voor de schoonste intrede behaald ; en zij verteerde, bij die
gelegenheid, ongeveer 40,000 gulden ; zij behaalde nog bovendien, den tweeden prijs der devysen .
Men vindt eenige bijzonderheden over die kamer in de
Histoire de Bruxelles van Henne en Wauters ; men zie ook
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voor nadere kennis : Schotel, Geschiedenis der Rederijkers, II, 241, en de in dit werk aangehaalde bronnen . De
zinspreuk van het M a r i a C r a n s k e n was :« Minnelyck
accoort . » Slechts weinig weten wij over de dichters, die het
heeft voortgebracht .
CXV . De tamelijk verdienstelijke dichter : Och est alsoo ware, is
ons onbekend, zooals wij het reeds vroeger gezegd hebben .
Zie deel I, bl . 198, nota XXIX .
CXVI . Wij hadden dit stuk zeer goed kunnen laten wegvallen ; het
is bepaald eene rommeling van woorden zonder zin . Nochtans, om twee redenen hebben wij bet behouden : ten eerste,
omdat het deel gemaakt heeft van eenen kampstrijd, en ten
tweede, omdat bet, onzes dunkens, op zeer aardige manier aanwijst hoe ver men doorgedrongen was in de nietigheid der
moeilijkheden . Dit stuk kan, in zijnen aard, vergeleken worden met menig gewrocht der Fransche Parnassiens . Meer dan
eene dezer hedendaagsche nieuwigheidszoekers heeft dergelijke, even onverstaanbare dingen geschreven . Het is jarnmer
dat de Bruyne den naam van den dichter niet opgegeven
heeft . Men zou zich kunnen afvragen, of dit referein wel in
vollen ernst opgesteld werd, en of bet niet een ironisch antwoord is aan den oproep der Rederijkers, die den zoo zonderlingen stokregel sweirels samblant, enz . verzonnen hadden .
Wat er ook van zij, wij zullen het niet beproeven eenig licht
in zulke duisternis to doen doorstralen .
CXVII . Zie over Cassiere, en de kamer M o y s e s d o r en, deel I,
bl. 198, No XXIX en XXX .

CXVIII . Zie over de L a v e n d e r b l o e m en den dichter Niet van
my selven, deel I, bl . 201, No XXXX .
CXIX. bl . 130, v . I I , soo blyven ! Is bet niet son blyven, dat men
lezen moet ? Zie over den dichter en de kamer deel 1, bl . 200 .
Nota XXXII .

CXX . Zie over La vertu donne rachine, deel I, bl .

200,

Nota XXXIV .

CXXI . Wij hebben geene bijzonderheden aangetroffen over G . van
der Eycken, lid der Orangiebloem van Breda . Wij deelen
nog een stuk van hem merle in deel I, No XXXVII .
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CXXII . Over Goidschalck en zijne Refereinen, zie men onze nota in
B . I, bl . 201, No XXXVIII
.

CXXIII . Wij zullen voor al de mythologische helden en heldinnen
van dit Referein geene verklaringen voorstellen ; velen zijn in
de woordenboeken to vinden . Toch willen wij trachten
eenige raadselen op to helderen .
bl . I45 . v . I3 . Taeyis . . . Fedria . Wij kennen eene Thais,
Alexanders beminde ; maar de naam schijnt hier mannelijk to
moeten zijn . Dus kan van deze Thais hier geene kwestie zijn .
Misschien is er gewag gemaakt van Theseus en Phedra .
Nochtans, vender, noemt de dichter een antler Thesu .
bl . 146 . v . I . Ramusia, onbekend .
V . 13 . Tanmancia, waarschijnlijk voor Adamantia, andere naam van Amalthea ; of, nog waarschijnlijker, een
door den dichter verzonnen naam, zoo als boven Ramusia, en
elders, Metris, Tiamon, Demea, enz .

bl . 146 . v . 22 . Virtinus, waarschijnlijk Virtumnus, de God der
bloemhoven .
bl . 147 . v . 8 . Athis - A tys .
bl . 148 . v. 7 . Fillies . Phyllis .
~~ v . & . Tiamon, Demea, onbekend .
v . 20 . Thesu, waarschijnlijk Theseus .
bl . 149 . l . 2 . Similacx en Crocom = Smilax en Crocos .
Dit stuk en het volgende schijnen van denzelfden dichter
to zijn ; zij ademen, alle twee, dezelfde liefde voor den
Olympus en zijne afstammelingen .

CXXIV . bl . I51 . v . 8 . Ick ben Seis verbonden .
Het handschrift draagt : ick ben seg verbonden . Dat heeft
geenen zin . Wij stellen voor Seis of Sey, naam eener Nimfe,
welke de beminde van Endymion is geweest . Het volgende
vers, waarin Triton voorkomt, de opperheer der Nimfen, bekrachtigt, denken wij, onze meening .
bl . 153 . v . 19 . Paridana, waarschijnlijk hier door den dichter
zelven geschapen .
CXXVI . Dit Referein schijnt het werk to zijn eens leeraars van he t
« nieuw Evangelic .
CXXVII . Anna Byns heeft een Referein gedicht op den stokregel
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Lof Soetste Lam God, dat der werelt sonden droech . Zie verder onze nota op No CXXXIV .
CXXXI, bi . 1$1 v, i . Pacientich syn eygen cruys syn to dragen .
Zoo draagt het H S . Zou men niet de tweede syn mogen uitschrabben of fyn lezen ?
Zooals wij vroeger gezegd hebben, is de prijskamp van
den 21 Augustus i 5 5 g bij de Violieren to Antwerpen ons
onbekend . Van den verwinner G . Bont weten wij niets .
CXXXI . Zie onze noot over Cassiere, B . I, bl . 198, No XXX .
CXXXIV . Dit Referein is een meesterstuk van rijmende ongerijmdheden . Wij zouden het weggelaten hebben, indien het Qnze
opmerkzaamheid niet verdiende door het feit dat het misschien de eer heeft gehad in strijd to komen met een
referein van Anna Byns . Bet eerste referein van het IIIe boek
onzer dichteres is met dezelfde stof gebouwd en tevens op denzelfden stokregel
Lof Soetste Lam Gods, dat der werelt sonden droech .
Wanneer men de twee stukkenvergelijkt, komt het voor, dat
onze dichter, in plaats van met rede en gedachten to strijden,
zijne medekampster met klinkende woorden heeft willen
overtreffen .
Om het oog des lezers niet to vermoeien, hebben wij, zoo
als de Bruyne zelf bet gedaan heeft, de rijmstokken achtergelaten .
CXXXV . bl . 167 . v . 6 en 7 .
Om to gebruycken syn schepselen gelycke
niet om grondelyck, nae des weirels practycke .
Wij vinden weinig zin in deze twee verzen, waaraan iets
schijnt to ontbreken .

NALEZING

In de beschrijving van de Bruyne's handschrift, halen wij (bl . XX
der voorrede), eene nota aan van twaalf verzen : Tsy wyff of man
enz . zonder to doen bemerken dat dezelfde nota, met een weinig
onderscheid, ook voorkomt aan her einde der eerste uitgaaf van her
eerste book der Gedichten van Anna Byns . Antwerpen, J . van Liesvelt, 1528 . Het is overgebracht in de uitgaaf van M . A . Bogaers,
Rotterdam, 1875, op hi . 88 .
Verders, op her Referein XIV hadden wij moeten aanmerken
dat A . Byns hetzelfde onderwerp heeft behandeld op den stokregel
Heere, en wilt u hantwerc niet versmaden .
(Zie uitg . Bogaers, hi . 389) .
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TAFEL .

Het cijfer tusschen haken, is het nummer van het stuk in bet
handschrift .
Het eerste vers is het begin van het Referein, het tweede, in cursyf,
de stokregel .
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