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As great care has been taken to admit nothing
immoral and indecent, the Editor hopes he need
not be ashamed of having bestowed bis hours on
the ancient literature of our own country , or in
rescuing from oblivion some pieces .. which tend to
place in a striking light [the] taste,genius,sentiments,
or manners [of our ancestors]."
TnoMAS PERCY.
Daar hij met groote zorg alles geweerd heeft wat
strijdt met zeden of welvoeglijkheid , zoo hoopt de
Uitgever dat hij zich niet behoeft te schamen zijne
uren gawijd te hebben aan de oude letteren van
ons eigen land, en eenige stukken aan de vergetelheid te hebben ontrukt , welke de smaak , den
geest, de gevoelens, of de levenswijze onzer vaderen in een treffend licht stellen,
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DIE DE TAAL ALS HET VERHEVENST GODSGESCHENK
EN DE EDELSTE KUNSTFORM WAARDEERENDE
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HAREN GEEST WAS DOORGEDRONGEN
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ANDEREN IN ZICH HAD OPGENOMEN :
EN NAAST HEM :

AAN DEN VURIGSTEN EN SCHRANDERSTEN UITVORSCHER
VERZAMELAAR EN HERSTELLER VAN DEN
NEDERLANDSCHEN LETTERSCHAT :
DEN ONVERSCHROKKEN BAANBREKER TOT ONBEVANGENER
STUDIE EN GRONDIGER KENNIS ONZER LETTERKUNDE
EN HARER GESCHIEDENIS:
DIEN MEN BIJ ONZE NATIE
DEN COLUMBUS DER' DIETSCHE LETTEREN
EN ONZER OANTSCHE JAREN EN DAGEN LANG VERGETEN
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ONAFHANKLIJKEN MANNEN :
MANNEN VAN MOED EN GEWETEN :
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DOOR
HUN DANKBAREN LEERLING.

J. A. A. TH.

VERANDWOORDING.
-1.01111..--

Men heeft zich , bij de bearbeiding van deze dicht
verzameling , een kring voorgesteld van reeds in studie
en geestontwikkeling tamelijk gevorderde jonge lezers en
lezeressen. Het optreden voor zoodanigen kring bracht
evenzeer zijne eigenaardige bezwaren mede, als het gunstige uitzichten aanbood wegends de vruchten , die het
werk mogelijk dragen zou. De keuze der stukken was
meer beperkt dan zij had behoeven en vermogen te
zijn , wanneer men eenvoudig eene afschaduwing onzer
gehëele poëzie had te leveren gehad.
Toch heeft de verzamelaar niet getracht eene eigenlijke
bloemlezing samen te stellen , of een van die boeken
ii double usage , welke in Frankrijk onder den naam
van Lepons de lillérature et de morale het licht zagen.
Zijn doel , voor alles , was niet bepaaldelijk stijlmodellen of zedevoorschriften te leveren : hij is geen voorstander eener leerwijze , als die nog hij voortduring
greepen doet in de literatuur van Louis XIV , om de
jongelingen van het midden der Negentiende Eeuw de
deugd uit Larochefoucauld of Duclos en de kunst uit den
Télémaque of uit den Art poélique te laten putten. Na
vrij wat slingering. bij zoo velerlei winden van leeringe,
wordt men in onze tijd al meer en meer ter aankweeking van beiden tot Gods vrije natuur, tot het Evangelie,
en andere reine en krachtige uitingen van den onvermengd Christelijken Godsdienst- en kunstzin, met dieper
bewustzijn dan vroeger, te-rug-gevoerd.
Men heeft getracht door het bij-een-brengen der in
dit en in een volgenden bundel te leveren stukken een
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historiesch tafereel op te hangen van de gesteldheid
onzer Letterkunde in de verschillende tijdperken.
Het bestek van een lees- en leerboek voor jonge lieden veroorloofde den verzamelaar niet het onbereikbaar
ideaal eener volledige voorstelling van alle dicht-genres
en -formen ook maar uit de verte na te streven. Hij is
begonnen met achterwege te laten , wat gevaar liep
hart of smaak te schaden , maar heeft gemeend de dus
en op andre wijs ontbrekende schakels in de keten der
kunsthistorie , door ze te vermelden , ontbeerbaar te kunnen maken zonder schade voor 't geheel.
Hij heeft den verachterden toestand der letterkundige
wetenschap in ons land een vrij grooten invloed moeten
geven op zijn werk en aan verwaarloosde , miskende of
onopgemerkte genres of schrijvers meerder plaats ingeruimd dan waar zij aanspraak op zouden hebben — zoo
men niet ten hunnen opzichte veel had goed te maken.
Schoone stukken van vermaarde dichters worden wel
gemist, om dat ze van elders genoegzaam bekend zijn -niet altoos om dat den verzamelaar bun schoonheid en
belangrijkheid betwistbaar schijnt. Gaarne had men liet
getal dichtproeven der XIII e en van den aanvang der
XIVe Eeuw verdubbeld. In zonderheid betreurt de verzamelaar , dat hij uit Lancelot en Ferguut , uit den
Limborch, uit Beatrijs en andere stukken niets heeft
mogen aanbieden. Hij heeft verkozen uit éen der Arthurromans een fragment van betreklijk grooten omvang te
leveren , boven het geven van kleinere en daardoor minder charakteristieke staaltjens uit vele. Hoe moeilijk is
het daarenboven (en het behagen, dat Francesca da Rimini
in Lancelot vond, weêrspreekt dit niet) iets uit de Arthurromans te lichten, dat niet te sterk erotiesch gekleurd
is om een achttienjarig of negentienjarig lezeresjen te
kunnen voorgelegd worden ! En even zeer als de uitslui-
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tingstijd voor andere vaerzen dan die der KMI of XVIII
Eeuw voorbij is -- even zeer moet in onze (lagen de
ballingschap worden opgeheven , op het terrein der Letteren tegen onze vrouwen en dochters door aanmatigende
paedagogen uitgesproken. Fragmenten uit Lemborcla en
Beeafr?js waren afgeschreven -- maar de blikken der
genen , die voor het eerst deze Dietsche poëzie onder
het oog kregen (schoon dan ook toegelicht door woord
verklaringen aan den voet der bladzijden)
, moedigden
.
den verzamelaar niet aan om het getal dier vaerzen zoo
hoog op te voeren als zijne liefde voor de Middeleeuwsche
Kunst het gewenscht zou hebben , en de tijd het later
veroorloven zal. Prof. Lulofs , geleid door Iluydecopers
lof aan Diederic van Assenedes dialoogstijl gegeven, had
geene slechte keuze uit Floris ende Blance floer gedaan :
zoo vindt men dan ook uit dit en een paar andere
stukken de zelfde fragmenten hier opgenomen , welke
ook door hem gekozen en reeds herdrukt zijn. Het is
dikwijls van méer nut voor de betere waardeering van
Benig tijdvak , door de herhaalde reproduktie van de
zelfde stukken daar eene stellige populariteit aan te verschaffen , dan , door de te groote afwisseling der stukken welke men dat tijdvak laat vertegenwoordigen, er
den Lezer van méer zijden, doch minder gemeenzaam ,
kennis mei'- te doen maken.
De rangschikking der gedichten is chronologiesch.
Met dien verstande , dat er soms meer op den gang
der denkbeelden in Benig tijdperk dan op den juisten
en eenigzins toevalligen datum der vervaardiging bij de
volgordening gelet is. Zoo heeft men geen zwarigheid
gemaakt den IIiddeleeuwschen cyklus met een gebed ,
en het gebed bij uitnemendheid , aan te vangen , al
werd het ook uit een werk gelicht, dat anderhalve eeuw
jonger is dan de vroegste gedichten , hier voorkomende.
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De tweede plaats in het Christelijk tijdvak kwam toe
aan den lofzang van Maria ; die als het oudste voortbrengsel der Christen Kunst beschouwd mag worden ,
door de genen , welke geldoven , dat de Evangelisten
onder de dadelijke voorlichting van den H. Geest geschreven
hebben. Overbeck heeft, op zijn meesterstuk Der Triumph
der Religion in den Kunsten , Maria ten top geheven in
zijn grootsch tafereel , en haar voorgesteld bezig haren
lofzang neêr te schrijven. Bovendien , wat wsthetiesch voortreflijke uitingen van den Christelijken Kunstgeest ook
door de Akatholieken verworpen zijn — de lofzang van
Maria bleef, als lied, naast de Joodsche Koningsgezangen, in alle Psalmboeken opgenomen.
Daarna moest der Germaansche volksoverlevering een
plaats worden toegekend. De form van het Hildebrantslied was te modern , om dit laatste hier geschiktelijk
op te kunnen nemen ; het heeft daarom een geizoleerde
stelling moeten vinden aan het hoofd der poëzie van het
eerste overgangstijdperk (1450-1550) ; voor de Nevelingen bestond die zwarigheid niet.
Men heeft in beraad gestaan of Naer Oostlant willenwi varen beter vroeg dan laat wierd geplaatst. Het
Oude element scheen ten laatste , in dezen eenvoudigen
zang met zijn antiek refrein , overheerschend.
De Karel-romans worden vertegenwoordigd naar de
orde van den vermoedelijker ouderdom der sage hier
te lande. Men durfde met het uitgeven van dezen bundel niet wachten tot Prof. ionckbloets Geschiedenis der
middennederl. Dichtkunst verschenen ware — van hoe
veel voordeeligen invloed dit ook waarschijnlijk op de
schikking enz. zou geweest zijn. Licht had den romans
van Koning Arthur de vroegste plaats moeten ingeruimd
worden , wanneer men op de bewerking der ridderepopeeën
ten onzent, als zoodanig , let — de volksoverlevering
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verzekert echter in Nederland den voorrang aan den
bouwheer der Nijmeegsche kapel en Gentsche abdij.
't Is hier het oogenblik niet , om als verdediger op
te treden van Segher Dieregodgafs recht op de vijf
zangen , onder den naam van Trojaensche Oorlog in
Biommaerts Ie Deel uitgegeven. Het zeggen van den
schrijver van Prof. Ackersdijcks fragment, die voortgaat,
» daert Seger liet" (Blommaert I , 47) bewijst : 1°. dat
die vervolger later geschreven heeft dan Segher ; 2°. dat
hij of geen kennis gehad heeft aan 't vervolg (den IV
en Vn zang) , df langer bij den n groten strijt" wilde
stilstaan dan Segher voor zijn doel (eene korte samenvatting van gebeurtenissen, eindigende met Hectors dood)
noodig achtte ; 3°. dat Segher werkelijk tot zoo ver (de
50 vaerzen, tusschen zijn einde van den III" Z. en den
aangeh. halven regel van den schrijver in 't fragm., niet
medegerekend) het stuk heeft afgewerkt , en hem dus
veel méer dan het Priëel-alleen toekomt. In allen geval
en al neemt men gaarne Jonckbloets verzekering aan , dat
alleen het Priëel niet uit Benoit de Ste More vertaald is -daar is geen reden om hier aan eene toevallige samenvoeging van losse fragmenten te denken. Dat Segher
auteur van de » bataelge" of » Grote Strijt" is , zegt
Maerlant ook immers uitdrukkelijk: hoe 't zij, men vindt
wellicht de grondige oplossing van het vraagstuk in Prof.
Jonckbloets Geschiedenis.
De verzamelaar heeft zijn best gedaan het genot dezer
dichtwerken zoo volkomen mogelijk te maken , door den
Lezer telkens op de hoogte te plaatsen , van waar, naar
zijn inzien, de tafereelen moesten beschouwd worden.
Hij heeft aangevuld en veranderd , waar hij meende ,
dat dit dringend noodig was. Slechts op twee plaatsen
herinnert hij zich eene verandering niet te hebben gekenmerkt door kursief of haakjens. Er was op beide eene
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zedekwetsende uitdrukking weck te nemen , die de stukken ontsierde , en om de mogelijkheid zelfs eener gedachte daaraan te doen vervallen , heeft hij zich veroorloofd daar , doch geheel bij uitzondering , de haakjens
niet te gebruiken.
Uit hetgeen aan het hoofd van de Aanwijzing der
stukken gezegd is , zal men zien waarom het denkbeeld
niet bij den verzamelaar wortel kon schieten om te leveren wat men goedvindt een kritischen text te noemen.
De uitgaven van Hoffmann zijn in liet oog van sommigen , die den fantaizcerenden en vrijen architektonischen
zin der middeleeuwen kennen , even onbehaaglijk en
onwaar door te véel kritiek , als die van Lulofs en
Blommaert door te weinig. Misschien acht men het niet
eerlijk , dat hier de door kritici-zelven als » verstummelf
gebrandmerkte vaerzen van den Floris in de vergelijking
betrokken worden : maar zelfs de kritiek van Jonekbloet,
waar zij zich in den Walewein tot het korrigeeren van
d:klineerfouten bepaalt, verdient afkeuring, zoo lang niet
met de oorspronklijke stukken bewezen is, dat de auteurs
Grimms regel gekend en gehoorzaamd hebben. Men handelt
even kleingeestig , met de vrije en , wil men , grillige
taalvormen der middeleeuwen naar onze denkbeelden van
zuiverheid en netheid te verwringen -- als men vroeger
deed , toen men de feiten der middeleeuwen afmat en
beoordeelde naar de filozofie , die voor een vijf-en-twintig
jaar geleden de vogue had. Als het niet duidelijk blijkt,
dat een auteur zich vergist heeft , of dat er in strijdigheid met zijn inzichten en verlangens gehandeld is ,
toen er eene ongelijke spelling of buiging in zijn schriften
stand greep — dan is men niet gerechtigd op zijnen naam
vormen aan te wenden , die hij zelf daar ter plaatse
niet gebruikt heeft. Rafaël heeft op éen zijner tafereelen
in het Vatikaan een krijgsman geschilderd met zes ving-
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ers. Die Rafaël in kopij of gravure te-rug wil geven ,
heeft het recht niet de hand van den soldaat te korrigeeren. Lang is er door de eerste Parijsche kunstenaars
over beraadslaagd — eindelijk heeft men , in plaats van
zes vingers , er vijf op de kopij gebracht , die te zamen
de oppervlakte der zes besloegen : men heeft zich aan
Rafaël vergrepen. Neem uit een kunstwerk in u op wat
gij wilt ; verwerk , verminder , vermeerder, verbeter of
bederf -- maar geef het niet meer voor den arbeid van
den oorspronklijken auteur. Het mag , het moet blijken,
dat ook Homerus wel eens gedut heeft.
Prof. Bormans , een man dien men geen oordeelkunde
en fijne smaak ontzeggen zal , heeft zelfs de lichtste veranderingen, die hij zich in de Sinte Christina vergund
had , herroepen in de Aanteekeningen. Van die herroeping is gebruik gemaakt bij de mededeeling in dezen
bundel van een stuk uit dat merkwaardig gedicht. Ten
aanzien der uitgaven van Hoffmann heeft men ook enkele
lezingen der bronnen hersteld. Na de kennismaking met
Prof. Jonckbloets belangrijk geschrift Over inl. Ep.
Versbouw zijn zelfs de vermeende korrektiën op bl. 14,
en 55 (sweveden , en speilden) in de Errata te niet
gedaan.
Overigens -- en in spijt van wat hierboven gezegd
werd -- de gedrukte boeken , waaruit deze verzameling
geput is , zijn in 't algemeen gevolgd met de spelling.
en , die de uitgevers goed hebben gevonden , er in te
eerbiedigen of aan te eigenen. Alleen een lied uit den
bundel van Lejeune en éen uit dien van Willems zijn
van den geheel modernen tooi ontdaan , waarvan de uitgevers gebruik gemaakt hadden. Waar de herstelling
van de oude spelling niet met groot voordeel en zonder
gevaar gebeuren kon (nam. bij de Welkomstgroet te Kerstmis) is nieuwer spelling gebezigd.
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De punktuatie heeft de verzamelaar ingericht naar
zijne opvatting van den zin , en naar de vooronderstelde
vatbaarheid zijner lezers. Dewijl liet modern punktueeren
van Dictsche gedichten echter niets meer is dan een
veroorloofde luxe zijn de seheiteekens zoo veel mogelijk
bespaard. De regelinsnijding is gebruikt om de kruising
van het rijm in het licht le stellen -- niet altoos wordt
zij bepaald door het sylbental der vaerzen. De vokaal
en konsonant u is overal , om de lezing niet noodeloos
te vermoeilijken , onderscheiden in u en v, als thands
algemeen gebruikelijk is. Gaf de verzamelaar een ouden
auteur voor het eerst uit , en dus bijna alleen ten gebruike van letterkundigen , dan zou hij zich ook déze
afwijking niet veroorloven. Hij heeft, op enkele uitzonderingen na , uit gedrukte boeken geput , als zoo even
gezegd is. Daardoor mist hij de zekerheid alom de ware
lezing der HS. gegeven te hebben en even zeer het
middel om alle uitgevers-verbeteringen te kunnen wegen
en des noods te verwerpen. Maar hij had (als meesttijds)
te kiezen tusschen het maken van een boek, dat licht iets
te wenschen laat , en van géen boek in 't geheel : tussclien
het gebruiken van gedrukte bronnen en — het niet uitgeven dezer verzameling. Heeft hij liet eerste gekozen
toch mag hij de verzekering wel te-rug-houden, dat hij
er niet toe gebracht is door eene vernieuwde behoefte
aan le plaisir de se vair irnprimé , hetwelk eerder te vinden zal zijn bij het in het licht zenden van goede of
slechte vaerzen, novellen, of recensies, dan bij liet herdrukken van anderer werk; het bearbeiden eener kompilatic.
Omtrent de woordverklaringen , aan de stukken toegevoegd , zou er almede grootex waarborg tegen mistasting bestaan hebben , ware het Woordenboek van Prof.
De Vries reeds verschenen. De verzamelaar heeft moeten
roeien met de riemen , die hij had , en hij erkent hier

VERAYDWOORDArG.

XV

met dankbaarheid , dat menige bevriende hand, door het
tijdig her- of derwaards bewegen van de roerpen, hem voor
meer dan éene afdwaling behoed heeft. Ware 't niet ,
dat hij den schijn zou hebben een deel der verandwoordelijkheid van het werk op eens anderen hals te willen schuiven, dan zou hij hier openlijk vermelden, aan
wélke geleerde vrienden in Vlaanderen en Noord-Nederland hij , in deze , waarlijk groote verplichting heeft.
Allen , ook hen, die door het te leen verstrekken van
boeken enz. hem geholpen hebben , zegt hij hartgrondig
dank voor hunne dienstvaardigheid. Voor de keuze der
achter het werk nog opgehelderde woorden heeft de
verzamelaar alleen de bezwaren geraadpleegd, welke door
eene smaakvolle maar met het Dietsch onbekende vriendin, bij het verplichtend doorlezen der afgedrukte bladen,
ondervonden zijn. Over het geheel heeft hij gemeend
in dit werk te kunnen volstaan met eene lokale Verklaring der woorden — zonder op te klimmen tot hunne
'tzij algemeene 'tzij fierste beteekenis.
Op raad en verlangen van velen is de geheele dichtverzameling in twee bundels verdeeld , die afzonderlijk
verkrijgbaar zijn , en waarvan de thands den lezer aangebodene onze poëzie voor »Hooft, Cats, en Vondel" inhoudt; terwijl de volgende zich over de latere derd'halve
eeuw zal uitstrekken. Het scheen verkieslijk ter Inleiding tot de Poëzij der Renaissance (bl. 155) de
schets der Renaissance-richting geheel af te werken ,
ofschoon déze bundel met den avondschemer der Rede.
rijkers zou gesloten worden. Aan het volgende Peel zal
zoodanige inleiding worden toegevoegd , dat ook zij ,
die dit eerste niet bezitten, eenigermate zijn voorbereid
op de nadere kennisneming van den inhoud.
Meer nog hier bij te voegen ware noodeloos en zou
naar eene captatio benevolentia5 zweemen , die niet kan
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opkomen , bij wie geen gunstiger beoordeeling verlangt,
dan waar zijn werk gerekend zal worden aanspraak op
te hebben, naar de mate van het nut, dat liet door
Gods zegen stichten moge
Nil nisi per Christum.
September , 1850.

TEEKENS EN YERKORTINGEN.
[ ] beteekent , over 't algemeen , tusschenvoeging of verplaatsing.
***
* * 4 beteekenen uitlating.
Kursief beteekent verbetering , veelal van schrijffouten.
gestorven.
,,
t
aangehaald.
„
aangeli.
begonnen.
„
beg.
bovengenoemd.
„
boveng.
dagteekent , dagteekenen , enz.
„
dagt.
E.
11
„
Engelsch.
Eng.
f. en feestel. beteekenen feestdag.
beteekent Fransch.
Fr.
geboren.
„
geb.
hierboven.
„
hierb.
Handschrift , handschriften.
„
HS.
Hoofdstuk.
„
Hst.
„
meervoud.
meerv.
naamv. , Nv. beteekenen naamval.
beteekent Noot (aan den voet der bladzijde).
nt.
„
omstreeks.
omst.
oorsprong , oorspronkelijk.
„
oorsp.
ter aangehaalder plaatse.
„
t. a. p.
uitgegeven.
„
uitg.
vergelijk.
verg.
,,
,,
vermoedelijk.
verm.
„
verschillende.
versch.
volgende.
„
volg.
„
voltooid.
volt.
zoogen.
11
De enkele letters , die men in de noten soms naast het
verklarende woord vindt , zijn de eerste letters der woorden ,
die , in den tc tt , het moeilijke woord omgeven. —

ALGEMEENE INLEI DING.

Waar menschen zijn , daar werken , behalven het Zintuig ,
ook Verstand , Gevoel , en Verbeelding : daar vormt men
gedachten , da tt neemt men gevoelsbewegingen bij zich waar ,
daar schakelt men voorstellingen van zijnen geest aan elkander , in verband met wat het zintuig getroffen heeft ; daar
herleidt en herschept men , en vormt alzoo gedurig nieuwe
groepen van denkbeelden , welke de mensch gaarne in woorden
uitiiukt en beschrijft , ter verruiming van hoofd en hart , en
ter mededeeling aan anderen.
Voor zoo verre deze Gedachten en Gevoelsbewegingen , eenmaal in de form der taal uitgesproken , SCHOON zijn , dat is —
de Goede Smaak van den toehoorder kunnen streelen, zijn Hart
verheffen , — Ziel en Zin doen genieten , — behooren ze tot de
voortbrengsels der Schoone Kunst, zijn ze Kunststukken. Daar
het echter vaak betwistbaar is, of eenig geestesvoortbrengsel die
toetse goed zou kunnen doorstaan — zoo worden ook die
werken gerekend tot de voortbrengsels der Schoone Kunst
te behooren , waaraan door den auteur het Schoon-zijn slechts
tot bestemming was gegeven ; al voldoen zij aan die bestemming wellicht niet.
De Schoone Kunst nu , welke zich in de Taal uitdrukt ,
heeft men de gewoonte , als zij in vaerzen spreekt , Poëzij of
Dichtkunst, als zij in proza spreekt , Schoone Letteren te
noemen ; en als zij , naast het Schoon-zijn , tot bijzonder doel
heeft om te overreden , heet zij Welsprekendheid , en blijft
niet meer bloot Schoone Kunst , maar treedt in den werkkring der Wetenschap : want de Schoone Kunst bereikt geheel haar doel , wanneer zij slechts dat edel behagen bij ons
opwekt , 'twelk de schoonheid in 's menschen ziel en zin te
weeg brengt — zij trede dan op in het kleed der verbonden
woorden, in dat der saamgestelde lijnen en kleuren, of tonen.
Wij hebben ons hier bepaaldelijk bezig te houden met wat
men meer bijzonder Dichtkunst noemt ; ofschoon ook , in
Benige der mede te dealen Gedichten , de strekking om te
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overreden , althands om te leer gin , niet miskend zal kunnen
worden , en dergelijke stukken derhalve , door die eigenschap
ook tot het gebied / -,er Welsprekendheid behooren.
In 't geheel zijn er , bij de voortbrengselen der Dichtkunst,
vier hoofdsoorten op te merken .
De lyrische soort , of het Lied ; het stek namelijk , waarin
de dichter als zelf sprekende optreedt , en , voor alles , zijn persoonlijk gevoel uitstort, om het even of hij toehoarders heeft of niet.
De epische soort , of het Verhaal , waarin bij den dichter
een toehoorder ondersteld wordt , wien hij het geziene , gedachte , of gevoelde , beschrijft.
De dramatische soort, of het Gesprek, veeltijds Tooneeldicht,
waarin niet de dichter zijn persoonlij k gevoel schildert , of.derde
personen beschrijft , maar waarin de door den dichter verlange
personen-zelven sprekend en , veeltijds , handelend optreden.
De didaktische soort , of het Leerdicht, dat door zijne form
tot eene der bovenstaande soorten kan behooren , doch zich
door zijn inhoud steeds van deze onderscheidt ; daar , bij het
Leerdicht , naast het streelen van ziel en zin , het mecledeelen
van kundigheden op den voorgrond treedt - hetwelk het kunstgenot vaak in den weg staat , en den zuiveren RuNsT-genres ,
als zoodanig, vreemd is. Zie bl. 1 het „doel der schoone kunst".
't Spreekt van zelf, dat deze soortverdeeling nog weêr voor
een groot getal onderverdeelingen vatbaar is ; dat verschillende
tijden verschillende vetten aan de soorten met hare onderverdeelingen gesteld hebben ; en dat ook vele stukken zoo veel
van de eene en van de andere soort hebben , dat zij niet uitsluitend tot éene van allen behooren.
Daar zijn bijv. , in de lyrische soort — elegiën en hymnen
(treur- en jubelzangen); in de epische en didaktische soort -- historische en verdichte , geestelijke en waereldlijke, verhalen ; in de
dramatische — tragische en komische voorstellingen , enz. enz.
Daar zijn tijden geweest , dat men niet dan onder zeer strenge
voorwaarden aan een stuk de eer toekende van tot de lyrische
of tot de epische poëzij gerekend te warden.
Andere tijden hebben de soorten vermengd , en zoo zijn er
epische liederen , dramatische leerdichten , enz. enz.
Het veld- en minnedicht , de satyre, enz. kunnen dan ook
zoowel epiesch , als lyriesch, of dramatiesch zijn.
De vroegste tijd , waarvan wij de bewijzen hebben , dat er
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gedachten en gemoedsaandoeningen , in eene Nederlandsche
(toenmaals heette het - Dietsche) taalform uitgedrukt , door neêrschrijving tot eene zekere vastigheid , tot beter gewaarborgde
duurzaamheid, gekomen zijn, is de eerste helft der Twaalfde
Eeuw. Wat ons van veel vroeger bekend is , kwam in de
talen tot ons , uit welker menging , onderlinge vervorming, en
verrijking , het Hollandsch en Vlaamsch (wij vatten ze liefst
samen , en noemen ze : Nederlandsch) in zijn middeleeuwschen
of Dietschen vorm is voortgekomen ; dat vroegere kan dus
ook niet in den eigenlijken kring der Nederlandsche Letterkunde1 (de Wetenschap der Nederlandsche Dichtkunst en Schoone
Letteren) worden opgenomen.
De Nederlandsche Kunstoefening is achtervolgedns driërlei geweest ; heeft, naar driërlei tijd, driërlei hoofdcharakter tot heden
aangenomen. Dat zijnals drie groote leeftijden voor de kunst ; die
weêr door kortere jarenreeksen worden ingedeeld en verbonden.
De eerste leeftijd, die der aMIDDErEEUWSOHE POëZIJ in Nederland , strekt zich uit van

1100-1450.
Bloei.
Verval.
Opkomst.
1100-1200 ; 1200-1300 ; 1300-1450.

Tusschentijdperk van ontbinding en voorbereiding :

1450-1550De tweede leeftijd , die van de POëZIJ DER RENAISSANCE
loopt in Nederland van

1550-1790.
Bloei.
Verval.
Opkomst.
1550-1600; 1600-1700 ; 1700—.,;790.

Tusschentijdperk van oplossing en nieuwe bevruchting :

1790-1830.
De derde leeftijd, de ROMANTIEK, begint in Nederland
omstreeks
1830--Opkomst.
1830—
S Ook als Kunst worden Poézij en Schoone Letteren zelve wel Lette, kunde
b enoemd; en vaak duidt uien zelfs door dit woord de g•ezamendlijke vruchten
der kunst aan
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Het ligt in den aard der zaak; dat die jaartallen slechts de
strekking hebben om eenigzins de grenzen aan te duiden van
de uit elkaar voortvloeiende en zich in elkander oplossende tijdperken, zonder dat te sterk aan het cijfer-zelf gehecht
mag worden. De eene toestand in de kunst gaat nimmer
plotselijk, op den bepaald oogenblik , in een anderen over;
en ofschoon de oudste berichten , wegends geschreven Dietsch
of Nederlandsch , betrekking hebben op het jaar 1130 , en
wij dus zoowel naar het op bl. 3 ontwikkeld denkbeeld, als
om de hoedanigheid 1 der voortbrengselen van omstreeks de
helft vier 12 e eeuw , niet hooger in de oudheid mogen opklimmen , ter bepaling van het punt , waarop men onze Letterkunde als gevestigd kan beschouwen — zoo zal niemant dan
ook wenschen het jaartal 1130 in plaats van de ronde charakteristiek - 1100 aan te treffen ; niets toch zou het vermoeden wettigen , dat er van het Dietsch , hetwelk zich vooral
na het jaar 1000 2 het krachtigst en kenlijkst ontwikkeld heeft
uit het Neder-Saxiesch , onder den voelbaren invloed van het
Oud-Friesch en het Frankiesch - voor 1130 geen enkel woord in
zichtbare letters werd afgebeeld ; en vele zangen, al werden ze
vroeger niet of zelden opgeschreven , al bestonden ze nog
slechts met ruwe formen of uit onsamenhangende fragmenten zijn van onheuglijken ouderdom.
1 Het denkbeeld in die oude stukken heeft nog geene volheid, de schikking
der deelen is niet zoo ordelijk, de schildering niet zoo beschaafd, en de vaersbouw niet zoo vloeiend als in de gedichten van de bloeitijd — ten minste voor
zoo ver de eersten de verrijkende en polijstende herwerking der 13e eeuw
hebben gemist, die aan sommigen ten deel viel.
2 Daar bestond eene voorspelling bij de volken van liet Westersch Europa,
dat in het jaar 1000 de waereld vergaan zou: mets merkt dan ook , bij de
aannadering der elfde eeuw, eene groote verslagenheid en gebrek aan vindingsgeest, aan vormkracht, onder de volken op. In de Elfde Eeuw, daarentegen, toen ook de worsteling van het germaansche Heidendom tegen het Christelijk beginsel beslecht mocht gerekend worden, namen vooral de Kunsten
een ongelooflijk grooten en snellen sprong op den weg der ontwikkeling; en,
bij de heerlijkste kerken, die als door een toeverslag in 't leven werden
geroepen , trad de taal (die rijkste der kunstformen) te voorschijn in een staat
van volledigheid en beschaving, die ons met verwondering vervullen moet.
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Alle dichtsoorten , bovenvermeld , inderdaad slechts zoo vele
noodzaaklijke wezensuitingen der maatschappelijk levende en
eenigermate ontwikkelde menschheid , hebben in dit tijdvak hare
dichters gehad.
't Oodmoedig geloof, de vaste hoop , de vurige liefde , de
hooge moed , de zucht tot zelfopoffering , het prikkelbaar eergevoel, komen, naast de ondeugden, zwakheden , en dwalingen ,
van die leeftijd, krachtig in de Dichtkunst uit.
In het Tijdperk der Opkomst (1100-1200) ziet men naast
het Lied, de eenvoudigste uitstorting van het persoonlijk gevoel, zich de Epische soort reeds krachtig vertoonen , ja, zoo
lang was men, ten jare 117 0, reeds in geestdrift vervoerd geweest
door de verhalen en beschrijvingen van de daden der vaderen ,
der hooggeplaatsten (al gingen ze tot in de 12 e eeuw dan ook
maar van mond tot mond -- al bracht de reizende dichter ze
zelden in schrifte) , dat men reeds somtijds waagde te
schertsen , met wat eenmaal zonder uitzondering eerbied en
belangstelling inboezemde , en dan ook over het algenzei frn zoodanige gevoelens bléef opwekken. Overigens , waar men, voor de
opkomst van het Protestantisme, soms lichtzinnig over eenig
geestelijk voorwerp hoort spreken, moet men hieraan de waarde
en beteekenis niet hechten , die het zelfde kreeg in en na de Zestiende Eeuw. Toen eerst werd schalke boert krenkende schimp —
om dat men er waarheid in wilde vinden , en de schertsen
bedoelde te kwetsen - niet bloot een oogenblik, zonder eenig
praktiesch gevolg , te vermaken.
Uit het Nevelingenlied blijkt bewondering en meêgevoel voor
dapperheid en liefde , maar ook zin voor de schildering van
ruwe hartstochten.
De Reis van Sinte Brunclaen geeft ons eene proeve van den
alouden , vaak diepzinnigen , mystieken geest der fantaizeerende
Godvrucht, en van den invloed des veld- en woudlevens der onvermoeibare krijgers en jagers , zoo zichtbaar in de opvoering van dieren en monsters , welke de kunstenaren van die
tijd ons gaarne schilderen.
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Dit laatste komt ook nog door in het Eerste Boek van-

Reinaert den Vos. Met die dieren scheen de Dichter te leven
als met natuurgenoten , en slechts
in het Tweede Boek , dat in de 13e eeuw geschreven werd,
wordt het duidelijk , dat de dieren als de zinnebeelden opkomen van menschelijlce eigenschappen ; dat wij , in éen woord,
in een fabelwaereld overgevoerd worden.
De epische stukken, ons met de gedaante bewaard, welke zij in
het Tijdperk van den Bloei 1 (1200-1300) hebben aangenomen , worden doorgaands onderscheiden in : geestelijke en
waereldlijke verhalen -- heiligenlegenden en heldendichten .
De laatste maken , hoofdzakelijk , drie cyklen uit : 1°. de gedichten , die zich om de reusachtige figuur van Karel den
Groote bewegen ; 2°. die welke aan den Brittannisehen Koning
Arthur en de Ridders der Tafelronde gewijd waren ; 3°. de
zulken, waarvan de helden op den bodem van Griekenland en
Rome te huis behooren In deze epische stukken maakt de dichter vrijelijk van het recht der kunst gebruik, en mengt geschiedenis en verziering door-een : hij beoogt waarheid — d. i.: overeen-stemming tusschen wezen en voorstelling ; d. i. , bij hem ,
over-een-stemming tusschen het schoone den/cbeeld, dat hij ontworpen heeft , en de schoone form , waarin hij het voordraagt :
hij beoogt niet de over-een-stemming tusschen het plaats gehad
hebbend feit en zijne voordracht er van. Men noemt deze dichtstukken Ridderromans -- om dat de inkleeding van allen aan
de Ridderwaereld ontleend is ; schoon , met het doel van vermaak , daarin dikwerf uitersten geschilderd worden , waar
men de Ridderschap in ernst niet van kan beschuldigen. Intusschen berusten schier allen (en de Karelromans zelfs tot in
sommige onderdeelen) op eeuwenoude overleveringen.
Het is zeer te betreuren, dat de tijdgeest der drie laLtst verloopen eeuwen, onder den invloed van het Protestantisme ,
alle smaak verloor voor de gedenkstukken van het eigenaar1 liet tijdperk van den Bloei eeniger Kunst, indien het duidelijk onderscheidbaar is, kan men met recht het klassieke tijdperk noemen; het is dat,
waarin de Kunst, eene betrekkelijke volkomenheid bereikt hebbende, een
oogenblik van prachtigen stilstand schijnt te beleven, opdat men haar in al
haren rijkdom waarneme, geniete, en hoogschatte; 't is dat tijdperk, waarin
de regels der Kunst (de theorie of wetenschap) uit de Kunstwerken worden
afgeleid, ten einde den jongen kunstoefenaren in de KLASSEN te worden
onderWPZen,
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{lig leven der vaderen , voor de heerlijke kunstwerken , dow
de scheppingskracht der vroegere en latere middeleeuwen gewrocht. Vele wonderen der Christelijke of zoogenoemd Gothische (d. i. barbaarsche) bouwkunst werden „weggeruimd" , om
ze door Ileidensche (Grieksche of Romeinsche) tempelvormen
te doen vervangen. De studie der Germaansche oudheid werd
verwaarloosd , om tijd te vinden voor het overplanten van
de vruchten der Grieksche en Romeinsche beschaving in den
oud-Nederlandschen grond. De voortreffelijke Dietsche gedichten werden verworpen , hun pergamenten bladen uit elkaar
gerukt en verknipt , om tot rugstrooken voor de Latijnsche
schoolboeken te dienen. Dat die Nederlandsche dichtstukken zeer
talrijk geweest zijn, lijdt geen twijfel : want, al bezaten wij er nog
minder dan ons bewaard zijn gebleven -- al hebben wij van de
meeste, die nog aanwezig zijn, slechts fragmenten , en schier
geen enkel , dat geheel onverrninkt tot ons kwam — het blijkt
van elders, dat zoowel de overleveringen hunner vaderen van de
tijden , waarin het Christendom hier nog met het Heidendom
in strijd was , als de heldenfeiten , in de kruistochten bedreven , op het levendigste de belangstelling van den adel en de
lagere volksklasse boeiden , en een reeks van gedichten te voorschijn riepen , waar zich onze volkseigenaardigheid krachtig
in uitsprak De Goedroen , het oude gevoelvolle epos , dat men
tegenover het Nevelingenlied stelt als de Odyssea tegenover
de Ilias - is ons bij voorbeeld bewaard gebleven in eene uit het
Dietsch in 't Hoogduitsch der 13 e eeuw geschreven vertaling.
Menig grootsch of keurig Riddergedicht leeft nog steeds in het
matte proza voort van zonder talent vervaardigde volksboekjens.
De bestaande Karelromans , hoezeer grootendeels naar het
Fransch gevolgd , mogen ons echter inheemsch gerekend worden -- want de grondstoffen , de verspreide sagen, leefden zoowel in den geest der Nederlanders als bij de Franschen. De diepe
sporen der populariteit van Karel den Groote ten onzent zijn
zelfs thands nog niet geheel uitgewischt. De vier Ileemskinderen ,
de razende Roelant , de Keizer zijn baard zijn immers nog
spreekwoordelijke uitdrukkingen van dagehiksch gebruik —
om niet van de belangrijke gedenkteekens der Beeldende Kunst
te gewagen , die de herinnering van dien vromen en genialen
held steeds hebben levendig gehouden.
Tegen het einde der Dertiende Eeuw staan de chronijk-
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rijmers op , met vader Maerlant aan het hoofd , en geven,
in plaats van romans , ware geschiedenissen , naar het licht
van hun tijd , en de mate hunner gave van voorstelling. Enkelen , als Van Heelu , verheffen zich soms in hunne verhalen tot eene dichterlijke vlucht.
Het aangroeien van dezen tak geeft het toeken tot algemeen
ontwaken voor het leerdicht; en het Derde Tijdperk vangt aan.
In den loop der Veertiende Eeuw nemen die werken in
aantal toe ; maar niet in gloed en rijkdom van denkbeelden , of
fraaiheid van stijl. De godvruchtige poëzij (zoo lyriesch als
epiesch) staat hun intusschen ter zijde , en verspreidt eene
warmte , die de koude natuur- of zedeleer gants mist. De
allegoric komt ook sterk in zwang en gaat gepaard met de
soms fijne, soms kleingeestige vernuftsspelingen , die de huldedienst der vrouwen (galanterie) meestal in het leven riep.
Ook het volkslied, dat , al zwijgt het op de harp der dichters, leven blijft , vervormd wordt, en voortleeft, in den mond
van het algemeen , hetwelk er eene gereede uitdrukking zijner
natuurlijke gevoelens in vindt , weet zich te handhaven.
Naast de aloude tot vroomheid stemmende mysteriespelen,
die even zeer Godsdienstplechtigheid als kunstvoorstelling waren — gelijk trouwens in die schoone tijden de Godsdienst
steeds doorscheen in alle kunstwerk, schoon de menschelijke
hartstochten somtijds een berispelijken invloed op de vervaardiging hebben geoefend — ontwikkelt zich het waereldlijk
tooneel , deels ernstig , deels boertig , en doet het volgend
tijdperk (1450-1550) voorgevoelen. Dit spreekt even zeer uit
het verval der taal, die , onder de Borgondische regeering ,
met bastaartwoorden overladen raakt.
De lezing der middeleeuwsche poëzij zal lichter vallen ,
wanneer men in 't oog houdt , dat de spelling en woordkoppeling zich naar de vloeiing der uitspraak schikte. Bijv. de
lidwoorden , voornaamwoorden , en enkele voegwoorden , zijn
meermalen aangehecht en als ingesmolten bij het voorafgaand
of volgend hoofdwoord. De ontkenning is meestal dubbel De
klinkers vervangen soms elkaar : oo wordt vaak oe , ja oi, oy, ou,
en , en ne. De doffe e staat nu v 5or dan achter den medeklinker.
----,..4.- ^ ^.._._.-
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P ATER NOSTER !
Vader onse, die inden hemel es,
Gheheilicht moete dijn name sijn !
Toecome ons dat rike dijn;
Dijn wille moete ghewaerden
Alse inden hemel ende inder aerden.
Ghif ons huden ons dagelics broot,
Ende verghif ons onse scouden groot,
Also wi sijn ghewoene
Onse sculdaren te doene;
En leidt ons niet in coringhen,
Maer losse ons van quaden dinghen. Amen!!
-a goDE LOFZANG VAN DE H. MARIA'.
Mine siele , maec groet den Here ,
Ende, mijn gheest, verblischdi 5 sere
In Gode , mine salecheit!
Want Hi ansach doetmudecheit
Sire dernen 5 ; des 4 segghen daerbi5
Alle gheborten°, dattic salech si.
Want Hi mi grote dinghen dede ,
Die mechtech es, ende sijn heilech naem mede.
En sijn ontfermecheit sal ghescien
Van gheslechte te gheslechte, die Hem ontsien.
Hi dede [dor sinen erme] 7 macht ;
Hi niderde den hoverdghen van ghedacht ;
Hi sette van den stoele de mechteghe,
Ende verhief de oetmudeghe.
Die erme versaedde Hi met goede ,
Ende die rike met ermoede.
Hi ontfinc sijn kint Israhel;
Ende ghedacht sire ontfermecheit wel ,
Als Hi gesproken hadde tonsen vader ,
Abrahame ende den sinen alle Bader.
-ogo1 „Magnificat". 2 Verblij u, 3 Zijner dienstmaagd. 4 Dierhalve. 5 Daarom.
6 Generaties. 7 „Erme" - bras. Het HS heeft „in sijn erme derrie" — waarschijnlij k eerie vermeende korrektie van den afschrijver.
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ZEGEVRIJTS BEERENV 4N GS'I'.
[Genomen uit het beroemde oude heldendicht Het Nevelingenlied; Hoogduitsch — Nibelungen-lied, der Nibelunge not. De
hoofdgebeurtenissen van dat dichtstuk behooren tot de oudste
overleveringen der Germanen , en bepaaldelijk van die der Vederrijnlanders. Duitsche geleerden hebben in Zegevrijt (Sifrit)
wel eene herinnering van Claudius Civilis gezocht. Het gedicht
speelt ten deele op onzen bodem. Siegmund, Zegevrijts vader, is
dan ook Koning van Nederland. Eene standvastige overlevering
voert bovendien, bij den aanvang van ons Graaflijk tijdperk,
een Hagene , Graaf van Xanten of klein Troyen, en verscheidene Diederikken op. Xanten, Hagene van Troneje, en Dieterich
komen ook voor in het Nibelungen-lied. Den Hoogduitschen
(Oud-Zwabischen) text rekent men van de 12 e eeuw te zijn.
De Nederlandsche, waarvan , helaas , maar een zeer klein gedeelte bewaard bleef, wordt van sommigen tot het zelfde tijdperk gebracht. Noch van den Hoogduitschen , noch van den
Nederlandschen dichter is de naam bekend. Wat in kursief staat
is , in het HS. , weggesneden of vergaan , of bleef in de pen. Het
tusschen [] geplaatste is van later dagteekening dan de oudste
lezing van den Hoogduitschen text ]

G'untheer , Koning der Dorgondiërs , die te Worms zetelt ,
is ter jacht en wil zich wat ververschen aan de legerplaats.
Heer Zegevrijt , als krijgsman in zijn dienst, bevindt zich
met andere jagers dieper in het woud.
vele ende diere genoech.
Daer was gereet die spise ,
ter rokenen weit' droech !
Ay, wat men al wiltbraets
den iageren uit versoren
Gunlheer biet doe tekenen
doe wart Jude een horen
Dat hi ontbiten 5 woude ;
dat was sine orconde
Voer sine tente geblasen :
Dat men dien selven coninc ter herbergen vonde.
» Ic hebbe vernomen,
[I Zegevrijts iagere seide:
dat wi souden tomen
Bi lblasen van den home :
dat doe ic u verstaen."
Ter herbergen sciere°;
ende antwerdde saen?.]
Hi blies met sinen home
Doe .cprac die here Zegevrijt : » \Vi selen rumen dwout 6 !"
die here, coene ende bout'.
Also reet haestelike
i Keukenwaards. 2 G. bevel toen het teeken te geven. 3 Stilhouden. 4 Schielijk
'i Sp riedig. 6 Wij lullen het woud ontruimen. 7 Uold , bald , stout.
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lli vande in sinen wege
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een dier gremmelijc:

liet was een stare here.
Doe sprat die degens rijt
» Wi selen goet spel hebben nu te dorre° stoat;
Je sie enen here;
nu laet den spoerhont
Met ons sal die here
ter herbergen gaen ,
Sowine l°vaen" endebinden, secghic u sonder waen.''
Die hont wart ontbonden ; die here voert sprane°° ;
Ende saen soe reet Zegevrijt hine l3 maket niet lane.
Die bere liep in een broee' 4 . Het moeste alsoe wesen !
Hi ware voer den iagere
gerne doe genesenl 5.
Doe beette 16 wel van sinen perde die selve iagere goet;
11i ginkene l ' na wel sere.
Die bere waes onbehoedt;
Rine conste niet geloepen t8 : hi vinkene metter hant.
Sonder menege wonde
hine wel vaste bant;
Also dat hine conste
tomen ter fiere were19.
Doe sat hi op sijn ors° 0 saen ende leide voer hem dien here;
Ali voerdene

den coninc ;
Omme blide te makene

duer sine overmoet
sine gesellen goet.

Ay, hoe blidelike
die coene degen reet.
lane ende daertoe breet.
Groet soe was sijn gerei ,
Oec een diere swert2 ' soe had hi gegort an sine side.
Dies was hi wel blide.
Die horen was van goude.
en hoerde noit man sagen.
ran betren iagecledren
Enen roc van ziden
mochte men hem sien dragen
Ende enen hoet van sabele' : gewaerliker dinc' 4 !
Het was een dier goutboert2s, daer die horen ane bine ;
hadde hi oec an heme ,
Ende enen ahornen boge
Met huden 26 overtogen,
alse iageren geteme" ;
En constene gespannene°
anders engeen2J man ,
hi en waert selve dan3'.
En ware met gewerke'°,
hadde hi enen roc ane ,
Boven alle sine cledre
van swarten cordewane32.
Wel gemaect na heme
Sint ic u die waerheit
al besceden 33 moet ,
8 Krijgsman; het Noder1.11S. heeft minder goed „coninc." 9 Dezer. 40 Wij hern.
11 Vangen. 42 Sprong. 13 Hij en (het ontkennende en: Ik en weet het niet).
14 Moerassige grond. 15 Verlost. 16 Toen steeg af. 17 Wilde hem. 18 Hij kon
[het] niet ontloopen. 19 Geener weere, geene verdediging. 20 Ros. 21 Speer.
dl Zwaard. 23. Zwart bont. 24 Waarachtige dingen ! 25 Calon. 26 Dierenvel37 Betaamt (konveniëert). 28 Hem (den boog) en kon spannen. 29 Geen. 30't Er
rar e niet moeite. 51 Of hij moest het zelf zijn. 32 Leder. 33 Bescheiden.
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voerde hi enen koker
Van harden stale gemaect,
Wat hiere5° mede geraecte
Rechte alse een iagere
Het sagenneje doe tomen
Si liepen iegen heme ,
Wel den coenen here :
Hi heette van den orse ;
Entie honde liepen
Die here wonde ten woude,
Daer vloe i ' uien wege
Die here, van den lieden,
Doe vloe van den here
Hi warp over rucge
Scotelen ende teilen,
Doe spranc up met haesten
;)
(Die here liep doe
Dat men ontbonde die honde,
Die iageren waren blide,
Met bogen ende met sprieten
Die den here volgleden,
Daer waren soe vele honde,
Die Tiede ende die honde
Die here vloe wel sere
Doe seide daer wel menech:
Dine moc1.te meistren,
Zegevrijt hi vinchene,
p oe

BIii11DAPfE"

al vol strale" Boet,
vier groete vingre breet.
dat bleef doet gereet.
Zegevrijt, die helt, reet
des coninx helde gemeet".
ende ontfingen doe
daer was menech vroe'''.
den here hi ontbant ;
na den here tehant.
Baer lilt voer hem sach.
elc al dat hi mach.
duer die cokene ran" ;
die cot ende menech man.
wat dat hi daer vant :
die spisen daerin tehant
Guntheer, daer hi sat ;
hoert, wies" hi doe bat
daer si gebonden lagen.
doe si dat gesagen4
was daer menech doe,
daer hi henen vloe.
dat niemen daer ne stoet`°'.
maecten geruchte groet.
wat hi geloepen can.
Het ware een crachtech man,
ende weder vaen —
ende doeddene vel saen.

34 Pijlen (dards). 55 hij er. 56 Zagen hem. 57 Vriendelijk. 38 Vrolijk, verheugd.
59 Vlood. 40 De beer rende van de [opstuivende] lieden door de keuken (kook..
plaats). 41 Wien des („wie p hij des"-2n. naamv. — „bad.") 42 Zagen. 43 Schoot.

-ago-

DE BERG VAN SYOEN.
[Genomen uit de Reis van Sinte Brandane , eene legende ,
die den Heiligen Ierschen Kerkvoogd (geb. 474,- 578) voorstelt als, in een aanval van twijfel en wanhoop, een boek in
het vuur werpende , dat de beschrijving van Gods wonderen
behelst , waarna hem door een Engel het bevel wordt overgebracht eene reize te ondernemen , die hem , vergezeld van
Benige kloosterlingen , negen jaar in onbekende streken doet

VAN SINTE BRANDANE.
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rondzwalken , waar hij even wonderlijke zaken ziet als hij in
het boek had gelezen. Van zijn twijfel te-rug-gebracht, keerde
hij thuis, en een boek, waarin hij zijn lotgevallen had doen beschrijven, droeg hij op aan de H. Moeder Gods. Men stichtte
na zijn dood eene Kerk met IX autaren, ter gedachtenis der
negen jaren van zijn beproeving. Sinte Brandaens reize bestaat
in onderscheiden talen ; het blijkt niet, dat de Nederlandsche
text (uit de 12e eeuw) eene vertaling is. Wat in [ ] staat,
is uit een later I1S. Een enkele verbetering staat in kursief.]

Doen hiet Sente Brandaen
Hem' allen ten riemen vaen" ;
Moncke ende scipman ,
Alle vinghen si daer an ;
Daer en letten si niet meer.
Daer si tomen waren eer
In enen daghe ghevaren,
Keerden si cume in II jaren.
Als doe dit stip outran
Ende die moede scipman
Van der keitivigher staren ',
Doen quamen si ghevaren
Op een der bester eerden ,
Die noit mochte werden.
Dat [sach yemen] selden :
Daer wies ane den velden
Beide toren ende wijn,
Ende alle die vrucht, die mochte lijn,
Sonder erien` ende graven;
Daer was luttel noet 5 van havene :
Vische waren daer ghenoech,
Die daer dat water droech,
Ende vleesch, wilt ende tam;
Die diere waren daer noit gram ,
In die j eghenode' scone
Ende tallen tillen groene ;
Pats a multum bona terra" s
Ende es gheleghen herde° verre
Van eertscen lieden goede.
I Hun. i De riemen te grijpen. 3 Ellendige schaar. i Ploegen :i Gebrek
6 Goederen. 7 Streek. 8 Een zeer goed land. 9 Zeer,
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En hadden doe die vloede
Dat stip daer niet gheslaghen,
Daer en const niemen ghedraghen'°.
Doe daer [quam] Sente Brandacn
Ende die heme waren onderdaen ,
Hare moethede" [ende pyne al
Verghinc hem groet ende smal.]
Doen saghen si enen berch soe hoglle ,
Sine tonden niet veroghen'`°
Sine grote hoecheden.
IIem dochte met waerheden ,
Dat die wolken daerop sweveden.
Negheen' 3 dine die levede,
En quame daer op , sine vloghe".
Maer tenen hanghende woghe' 5 ,
Met sorghen sift ane vinghen,
Dat si daer op ginghen.
Die berth was boven scoen ,
Ende hiet die berth van Syoen.
Daer an sloech die zeevloet;
Noit en was berth soe Boet.
Doen si den berch op souden gaen
Doen saghen si daer staen
[Eerre borch so rikelike ,
Noint en sach meinsche der ghelike.]
Draken groet gruwelijs
Ende lijntworme vreselijc,
Die worpen tallen stonden
Dat vier uten monden;
Die hoeden die porten.
Metten Gods worden'°
Gheboet hem Sente Brandaen,
Dat sire daer in lieten gaen
In die selve ure.
Die Boec seit, dat die mure
Waren alle kerstalijn;
Daer was menich claer steen in;
Daer was ghegoten inne ,
10 Kon 't niemant brengen. 11 Vermoeidheid. 12 Afzien. 13 Geen. (Ding, Vr.
14 Tenzij ze vloge. 15 Weg, pad. 16 Woorden.
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Met meesterliken sinne ,
Van copere ende van eere" ,
Menegerhande diere ,
In dien rinc t" al omme ,
Somme rechte, somme cromme.
Die se ierste" ghinc besien ,
Mochte van vruchte 2 ° vlien;
Want si an den muer stonden daer ,
Of si alle leveden voerwaer.
Daer stonden alle die dier ,
Die ic noit horde noemen hier :
Leuwcn , panthiere, [tigheren met ;
0ec stonden daer gheset]
Eencorne ende lupaerde,
Ende beesten van meneghen aerde ;
Herten, conine'' , cnde hinden,
Mocht men daer vele vinden.
Men vaat daer alle vormen
Van vreseliken wormen22.
Midden in die borch vloot
Ene riviere berde groet,
Die dat wilt dede om gaen,
Dat niet en mochte stille staen.
17 Metaal. 18 Omtrek. 19 't Eerst. 20 Vrees. 21 Konijnen. 22 Monsters.

oloSPREEKWOORDEN.
[Genomen uit werken van 1170, 1200,

en

[Here,] hets een out bispel t :
Viants moat seit selden wel.
So lange geet , alsmen spreect,
Die cruke te watere datsi breect.
Men seit : die vloet die stille staet
Sol es dieper dan die harde gaet.
1 Spreekwoord , gelijkenis. 2 Zij.
roouo-

---

1250.]

1.6
UITW IJkELINGS-LIE D.
[Dit lied vindt zijn oorsprong in de XIIe en XIIIe eeuw,
toen duizenden Vlamingen en Brabanders naar Oostland, d. i.
naar het Noorden van Duitschland , weken , en er landbouwkoloniën hebben gevestigd.]

Naer Oostlant willen wi varen,
Naer Oostlant willen wi me,
Al over die groene heiden,
Frisc over die heiden,
Daer is er een betere ste.
Alse wi binnen Oostlant komen
Al onder dat hoge huis [fijn] ,
Daer worden wi binnen ghelaten ,
Frisc over die heiden :
Si heten ons willecom sijn.
Ja , willecom moeten wi wesen ,
Seer willecom moeten wi sijn.
Daer sullen wi avent en morghen,
Frisc over die heiden ,
Noch drincken den coelen 1 wijn.
Wi drincken den wijn er uit stalen;
Dat bier ooc so veel ons belieft;
Daer isset so vrolijc te leven ,
Frisc over die heiden ,
Daer woonter mijn soete lief.
Ic hebbe die groene 2 straten
So dicken j ten einde ghegaen:
Mijn scoon lief heeft mi verlaten,
Frisc over die heiden:
Dat hebben die quaden ghedaen !
Die sonne is ondergheganghen;
Die sterren die blincken so claer;
Ic woude dat ic bi mijn liefste,
Frisc over die heiden,
Int groene boomgardekin waer !
I Rijnsche wijn. 2 Lanen. 3 Dikwijls.

^o-
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VERSCHALKING VAN BRUIN DEN BEER.
f Genomen uit het 1e Boek van het voortreflijk Nederlandsch
dieren-epos Reinaert de Vos. Dit B. dagt. van niet later dan 1170,
maar is nagezien door den bewerker van het 2 e omstreeks 1250.]

De Vos Reinaert is vergeefs ten hove van Koning Nobel
(den Leeuw) gedagvaard , om zich te verandavoorden wegends
gepleegde boevenstukken. Zijn Own Bruin , de Beer , heeft zich
belast hem over te halen tot het verschijnen voor de vierschaar ,
en meldt zich daartoe aan op Reinaerts burcht Maupertuus.

» Reinaert , doet dat ic u rade ,
Ende gaet met mi te hove waert."
Dit verhoorde al nu Reinaert ,
Die voor sine poorte lach ,
Daer hi vele te liggene placll ,
Dor warmhede van der sonnen.
Rei 'alert bedacht zich ,

Doe sprat Reinaert over lane :
» Uwes goets raets hebbet dans
Here Bruun , wel soete vrient ,
Hi hevet u qualic gedient ,
Die u beriet desen ganc ,
Ende u desen berch lane
Over te lopene dede bestaen.
Ic sonde te hove lijn gegaen ,
Al haddet gi mi niet geraden ;
Maer mi es den buut so geladc-n
Ende in so utermaten wise,
Met tere` vremder viewer spise,
Ie vruchte, in' sal niet mogen gaen:
Ine' mach sitten no' gestaen ,
Ic bem so utermaten sat."
-- »Reinaert, wat aetstu`? wat?"
-- »Here Brune, ic at vranke 5 have,
Arem man dan 6 nes geen Grave :
Dat moogdi bi mi wel weten.
Wi arme liede , wi moeten eten ,
Eerier. a Ic en . ik tikt. 3 Ne h. 4 At gij,

Sehamelen kost, Aal en i,.
2
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Hadden wijs raet , dat wi node aten :
Goeder versscher honichraten
Hebbic commer harde groots.
Die moetic eten, dor den noot,
Als ic el 9 niet mach gewinnen ;
Nochtan als icse hebbe binnen,
Hebbicker af pine ende ongemac."
Dit hoorde Brune, ende sprac:
» Ilelpe, lieve vos Reinaert !
Hebdi honich dus onwaertt5?
Honich es een soete spice ,
Die ic, voor alle gerechten ,'prise,
Ende icse voor alle gerechten minne;
Reinaert, helpt mi, dat ics gewinne" !
Edele Reinaert, soete neve,
Also lange alsic sal leven
Willie u daer omme minnen :
Reinaert, helpt mi, dat ics ghewinne!"
-- » Gewinne, Bruun? gi hout u spot!"
-- » In t ° doe, Reinaert; so waric sot,
Hildic spot met u, neen ie niet."
Reinaert sprac : » Bruun', mochtijs iet"?
Of gi honich moget eten ,
Bi uwer trouwen , laet mi weten ;
Mochtijs iet, ic souts u saden'4.
Ic sals u so vele beraden'°,
Gine atet niet met u tienen,
Waendic u hulde l ° daer met verdienen."
-- »Met mi tienen? hoe mach dat wesen?
Reinaert, hout uwen mont van desert;
Ende sijts seker ende gewes,
Haddic al thonich, dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
Ic aet al op, tenen male."
Reinaert sprac : » Bruun , wat sechdi?
Een dorper, heet Lamfroit, woont hier bi,
7 Dat wij ongaarne zouden eten — wisten wij er raad op. 8 Zeer groot
ongemak. 9 Anders. 40 Verachten (sterke tegenstelling van „waard"- of „liefhebben") 11 Dat ik daarvan krijge. ID Ik doe het niet. 43 Mocht je 'in nog ,si
[den honig). 14 Ik zou u des serzadigen. IN liezorgen. 19 Genegenheid
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.evet honich so vele , te waren t ,
Gine atet niet in VII jaren.
Dat soudic u geven in u gewoutt8,
Here Brune, wildi mi wesen hout",
Ende voor mi dingen te hove."
Doe quam Brune, ende gine geloven
Ende sekerde Reinaerde dat,
Wildine honichs maken sat 2°
Des hi cume " ombiten sal ,
Hi wilde wesen over al
erestade vrient ende goet gheselle.
Hier omme loech Reinaert, die felle,
Ende sprat: »Bruun, helt marc',
Vergave' 3 God, dat mi nu ware
Also bereet" 4 een goet geval ,
Also u dit honich wesen sal,
Al wildijs" 3 hebben VII amen"."
Dese voort sijn hem bequame"
Bruun, ende daden hem so sochte's
Hi botch, dat hi nemmeer ne mochte"3.
Doe peinsde Reinaert, daer hi stoet:
'Braun, es mine avonture goet,
Ie wane'° u daer noele heden laten
Daer gi sult lachen te maten".'
Na dit peinsen gins Reinaert uut,
Ende sprat al aver luut:
» Oom Bruun, geselle, willecome
Het staet so, suldi hebben vrome',
Hier ne mach sijs geen langer staeu:
Volget mi , ic sal voren gaen.
Wi houden degen crommeen pat,
Gi sult noch heden werden sat ,
Salt-3 na misen wille gaen ,
Gi sult noch heden hebben, Bonder wae/C4
Also vele als gi moget gedragen."

9

II In waarheid. 18 Geweld, macht. 49 Genegen. 20 Wilde hi j hem des honigs zijn bekomst geven. 21 Naauwelijks opeten. 22 Vermaarde held. 23 Gave.
24 Bereid. 25 Wilt gij des. 26 Aam — fustmaat. 27 Aangenaam. 28 Beden
hens zoo'n deugd. 29 Dat hij niet meer kon, 30 Denk. 31 Weinig. 32 Voordeel.
t3 Indien 't cal, 34 Bedrog, ,clu^^i,
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Reinaert meende — van groten slagen
Dit was dat hi hem beriet'5.
Die keitijfJ6 Bruun ne wiste niet
Waer hem Reinaert die tale 37 keerde,
Die hem honich stelen leerde,
Dat hi wel sere sal beeopen.
Al sprekende quam dus gelopen
Reinaert met sinen geselle Brune ,
Tot Lamfroits, bi den tunes..
Wildi'° horen van Lamfreide?
Dat was, eist" waer so men mi seitle,
Een temmerman van goeden love,
Ende hadde bi sinen hove
Ene eeke4 ' brocht uten woude,
Die hi ontwee4° olieven sonde,
Ende hadde twee weggen 43 daer in geslegen
Also temmermans noch plegen.
Die eeke was ontdaen4 ' wel wide
fles was Reinaert harde45 blide.
Te Brunen sprac hi , ende loech
» Siet hier u grote gevoech46,
Brune, ende nemet wel goom'7'
Hier, in desen selven boom,
Es honichs utermaten vele ;
Proeft, of gijs48 in uwe kele
Ende in uwen buut moget bringen.
Nochtan suldi u selven dwingen —
Al dinket u goet die honichrate ,
Etet te 4 ° seden, ende te maten,
Dat gi u selven niet verdervet;
Ic ware onteert ende ontervet,
Wel soete oom, misquame i0 u iet."
Brune sprac: »Reinaert, ne sorget niet.
Waendi'', dat ic bem onvroet°2?
Mate es tallen spele goet."
-- » Gi secht waer ," sprac Reinaert ,
35 Bezorgde. Zie nt. 55. 36 Ongelukkige. 37 Rede. 38 Tuin , omheining.
39 Wilt ge. 40 Is't. 45 Eik. 42 In tweën. 43 Wiggen. 44 Open. 45 Zeer.
46 Wat gij
behoeft. 47 Acht. 48 Gij des (daarvan). 49 Modest. 30 Deslecht 55 Meent gij. 5t Onvrije.
kw'ame
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Waer omme bem ic ooe vervaert ?
Gaet toe, ende crupet daer in!"
Braun peinsde om sijn gewin,
Ende liet hem so verdoren53,
Dat hi thooft over die oren
Ende die twee voordere' 5 voete in stat,
Reinaert pogedeJ5 , dat hi brae
Die weggen beide uier eeken.
Die daer te voren ginc so smeken ,
Bruun, bleef gevangen in den boom ;
Nu hevet de neve sinen oom
In boosheden brocht met sulker achtes',
Dat hi met liste , no met crachte ,
In geere 57 wijs ne can ontgaen
Ende bi den hoofde staet gevaen.
Wat raeddi Brunen te doene?
Dat hi was sterc ende coene
Sal hem niet gehelpen mogen .
Hi sach wel , hi was bedrogen :
Hi began briesschen ende dulen" ;
Hi was begrepen bi sier mule&'
So vaste , ende bi den voeten voren ,
Al dat hi pijnde" was verloren;
Hine waende nemmermeer ontgaen.
Van verre was Reinaert gestaen
Ende sach tomen Lamfreide,
Die op sinen hals brochte beide
Een scarpe haex° 1 ende ene baerde".
Hier moogdi horen van Reinaerde ,
Hoe hi sinen oom ginc rampineren6'.
s, Oom Brune , vaste gaet urineren" !
Hier comt Lamfroit, ende sal u scinkelt ";
Haddi geten, so souddi drinken."
Na der talen so ginc Reinaert
Weder te sinen castele waert,
Sonder orlof.
53 Verdwazen. 54 Voorste. 55 Spande zich in. 56 Naauwen toeleg. 57 Geener ,
geene. 58 Huilen. 59 Muil. 60 Met moeite beproefde 61 Akst. 62 B ri l.
63 Bespotten. 6-4 Hou wat op ! 65 Schenken.
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STRIJD VAN KAREL MET DEN ZWARTEN RIDDER.
[Genomen uit Carrl ende Elegast , een oorspronklijk Ned.
riddergedicht van de XIIie eeuw , schoon in de XVe wat
vernieuwd. Het beschrijft ons Karel de Grootes wonderlijke
ontdekking der tegen hem (in 788) gesmede samenzwering.
Het in [ ] geplaatste is uit de oudste bekende bron ontleend.]

Caerle , Koning en Keizer (hist. geb. 742 ; f 814 ; f. 28 Jan.) ,
wordt op zekere nacht door een Engel bevolen op te zitten, en op
avontuur te gaan. In het woudkomt hem eenonbekende ridder voorbij
„Swart was helm ende schilt."

Later bleek deze de door Carel gebannen Elegast te zijn,
die braaf genoeg was , ons zijn Vorst op het spoor te brengen
van liet verraderlijk opzet van diens behuwdbroeder Eggheric
van Egghernonde , doch thands van den roof leefde. „Is dat
sous een verspieder ?" denkt Elegast , rijdt den Koning war
achterop , en
Doen hien t achterhaelde daer,

Riep hi lude : »Ridder , ontbije2 !
Waer na eist3 , dat ghi rijt?
Ic wil weten , wat ghi hier soest
Ende [wat ghi] jaecht , [mi en] roest !
Eer ghi mi ontrijt van hier ,
Al waerdi [daer toe] noch so fier
Ende so diere uwer tale5 ;
Berechtes mi , so doedi wale !
Ic wil weten , wie ghi sijt ,
Ende waer ghi vaert op dese tijt ,
Ende hoe dat uw vader biet ,
En machs u verlaten niet6.
Doen antwoorde die coninc
» Ghi vraghet mi so menich dine,
[Ine wils n niet] berechten ;
Ic hebbe liever dat wi vechten ,
Dan ict u seide bi bedwanghe 7 ;
So Baddis gheleeft veel te langhe ,
I Ilij hem, 2 Iloud stand. 3 Is 't. 4 Of er mij aan gelegen is. 5 Zuinig op
uw woorden. 6 Ik mag u deswege niet laten gaan. 7 Door dwang.
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Dat mi een man dwinglien soude
Van dinghen , die ic niet en woude
berechten , ten ware mi lief8,
Coomter mi goet af of meskief 9 ,
Wi sullen desen strijt nu scheidento
Ende becorten tuschen ons beiden."
Des conincs schilt was verdect
Hi en wildes niet voeren ontdect ,
Om teiken" , datter ane stoet ;
Hi en wilde niet, dat men waer vroet
Dat hi ware die coninc.
Si worpen omme met deser dinc12
Haer orsen sterc ende snel.
Si waren beide ghewapent _wel :
Hare speren waren sterc.
Si versaemden in een perc
Met sulken nide l3 onder hem tweera
Dat dorsen t4 boglien over haer been t j.
Manlic vinglien si ten swaerde ,
Als die vechtens [wel] begaerde.
Si vochten [ooc] een langhe wile,
Dat men gaen mochte een niileí6.
Die swarte was sterc ende snel
Ende sine joesten 17 waren fel ,
So dat die coninc was in vare 18
Ende waende , dat die duvel ware.
Hi sloech den swarten opten schilt ,
Dien hi manlic voor hem hilt ,
Dat hi in tween stucken vlootli ,
Oft ware een lendenloof 19.
Die swarte sloech den coninc weder.
Die swaerde ghingen op ende neder
Op die helme, op die maelghien20,
Datter menighe moeste faelghien21.
[Ten] was halsberch gheen so goet ,
Daer en dranc 22 dore dat rode bloet
8 Ten ware 't mij vlijde. 9 Ongeval. 10 Beslechten. 11 't Wapenteeken. 12 !ij
wendden o. m. dit geding, onderhoud. 13 Felheid. 44 De rossen 15 Hun (der
paarden) beenen. 16 Een mijl had kunnen afleggen. 47 Strijdslagen. 18 Vreeze. 49
Lindenblad. 20 Maliën (ringen van den krijgsrok) . 21 ZAN ichten, stukgaan. 22 Drong.
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Door die maelghien Liter huut23.
Daer was van slaghen groot gheluut.
Die spaenderen van Glen schilde vlogheti
Die helmen op haar hoofde boghen
Vol van scaerden ende van vlegghen24 ;
So scarp waren der swaerden egghen25.
Die coninc pensde in sinen moet :
» Dese es ter wapene goet26.
Sal ic liden27 mijns namen ,
Ic souts mi eweli[ke] seamen ,
Nemmermeer en ghecreech ic ere."
Doe sloech hi enen slack so sere
Opten swarten , clie voor hem helt 28 ,
Dat uien manlis hadde glievelt
Ende van den orse tumelen dede.
Tuschen hem beiden was [cleine] vrede.
Ende die swarte sloech opten here ,
Ende sloech enen slack so sere
Opten helm , dat hi booeh ,
Elide tswaert in twe[en] stucken vlooch
So anxtelic20 [groot] was die slack.
Als die swarte dat [ver]sach,
Patti sijn swaert hadde verloren ,
» Tfi10, dat ie ie31 was gheboren !
Pensde 32 hi in sinen moet33,
» Dat ic leve, waer toe eist goot?
En hadde noit Boet gheval34
Nock nemmermeer hebben en sal
Waer mede sal ie mi verweren?
[In] 35 prise mijn lijf niet twe peren,
Want ic [nu] ben idelre36 bande."
Doe docht37 den coninc scande,
Op enen te slane , die voor kern helt ;
Doe hi sack ligghen tswaert opt velt
In twe stucken ghebroken,
Pensdi: » En 38 es niet ghewroken ,
23 Huid. 24 Afschilferingen. 25 Sneden. 26 Sterk op de wapens. 27 Bekend maken 28 Ten val neigt. 29 Vreeselijk. 30 Foes. 3í Ooit. 32 Dacht.
33 Gemoed. 34 Ik had nooit geluk, 35 Ik en schat. 36 Met ledige, 37 Dacht het
58 [Ilij] en is.
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Die enen slae[t] of [doet] 39 deren,
Die hem niet en [tonde] gheweren,
Dus hilden si stille int wout;
Haer ghepens was menichfout,
Deen wie dander wesen mochte.
» Bi den Here, die mi ghewrochte40 !"
Sprac Carel, die coninc,
» Ghi en41 berecht mi een dine,
Heer ridder, des ie u vraghe,
Ghi hebt gheleeft al uw daghe :
Hoe ghi hiet of wie ghi sift;
Laet ons torten deren strijt :
Mach ic met eren liden42 -Ic sal u henen laten riden ,
Als ic uwen name weet."
39 Doel deren: deert. 40 Schiep. 41 Ten zij ge, 42 Doorgaan.

VERSMACHTING NAAR DE LIEFDE GODS.

[Uit het lied cener ongenoemde nonne , die in de XIIIe eeuw
een bundel geestelijke minneliederen dichtte.]

Alse ons de linten{ wert gheboren,
Soe es men scoenre tijt2 in waen
Dat bloyen sal gars ende coren,
Daer de meneghe3 op mach vervaen4 ;
Selc hevet op toeverlaet ghedaen 3 ,
Dies6 hem bleef int herte toren7;
Maer die minnen met minnen wilt bestaens
[Hi] comt te sinen best te vorens.

,

Oec bloyen in den somer bloemen
Vele , daer cleine an es belancl0 :
Wi willen ons ter minnen noemen
Die nie gherechte minne en dwancll.
I Lente. 2 Een schoonen tijd lang. 3 Menigte. 4 Toegrijpen. 5 Menig
heeft op goed vertrouwen gedaan. 6 Dat gene, waarvan. 7 Kwelling. 8 Aantasten, belezen. 9 Vooruit. 10 Weinig aan gelegen is. 11 Dwong, kluisterde.
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Selc maket van minnen nawen sane,
Ende wilt hem gelucs van hare beroemen ;
Die minne doet goet, hi weets haer dans:
Van hare hebbic ei" cleine dan doemen12.
Ay, na dien dat die minne ghehinget'3,
Dat ic clage doeme ende herte noot ,
Sone hebbic voer haer gheen ghedinghe'4;
Mijn recht es cleine , haer recht es groot.
Men zeget : de zwane alse hi de doot
Ghesmaken sal , dat hi dan singhet;
[Wat] soe ye i5 minne van mi gheboot,
Dat willic dat si al volbringhe.
Ay minne, al houddi mi dus swaert6,
Dat mi de tijt verswaret l7 al —
Ghi gevet uwen caren 18 openbaer
Uwe [soete] clare wondere al.
Ay, dicke en wetic wat ic sal,
Alse ghi mi houdet soe wee 19 in vare20.
Wie met clemt 2i , ic blive int dal ,
Mi gruwelt dicke 22 , hoe icke varc 23 !
11 Anders. 12 Verwenseben, 13 Vordert. 14 Pleit. 13 Ooit. 16 Bezwaart ge mij.
17 Tot last wordt. 18 Beminden. 19 Droef. 20 Vreeze. 21 Mecklimt. 22 Ik
blijf vaak een afkeer voeden. 23 Opstijge.
-o o

VROUW AYES ZACHTMOEDIGHEID.
[Genomen uit het riddergedicht Renout, van lei ontalbaen , of
de vier Ileemskinderen , naar 't Fr. van Huon de Villeneuve
(j. omst. 1200). Tegenover den romantischen Carel (den Groote)
met zijn Pairs of Baroenen , verrijzen ook andere heldenfiguren
clan de felle Saraceenen. Ook Haymijn, Grave van Dordoene,
stond in vijandschap met den Honing; en zijne zonen - Renout,
clie in de legenden optreedt als de H. Reinold , gemarteld
le Keulen (VIIIe Eeuw ; f. 7 Jan.), Ritsaert , Writsaert, en
Adelaert, voorgesteld op hun reuzenklepper Beyaert - brengen
Carels zone Lodewijc om het leven. De Nederl. bewerking
behoort tot de eerste helft der XIIie Eeuw.}

RF.NOLT VAN MONTALR.kEr.

— i'
■Y'''

Vrouw Aye , Jlaymijns gade , heeft de afgezanten van haren
broeder , Koning Carel , zien aankomen , die haren gemaal tot
het bijwonen der krooning van den jongen Lodewijc zullen noodigen , en daaronder haren neef Roelant , om zijn vreeslijken
krijgsmoed de razende genaamd. Haymijn ontvangt de Edelen
(zijnde heer .Roelant , graaf Willem van Oringhen, de ridders
Bertram en Bernaert) omringd van een schitterenden hofstoet ,
doch met de meeste onheuschheid ; hij weigert te spreken.

Doe stont op die scone vrouwe,
Die hovesc was ende ghetrouwe ,
Ver Aye was soe s ghenant ;
Een scale nam soe tehant
Ende ghinc ten alre besten wine,
(Daer af quam hare sint pine)
Ende brochtse vul wijns altehant,
Ende seide : » Drinct , neve Roelant !
Desen verschen coelen wijn;
Uw schinker willic heden sijn
Ende ook mijns here Willems mede."
Doe gaf si drinken optie stede
Gonen2 ridders altemale
Ute Boonre goutscale ,
Ende hietse willecome sijn.
Des balch3 die grave Haymijn.
Soe seide: » Spreect, grave here ,
Ende antwoort, dor uwes selves ere4,
Minen neven enten uwen mede !
Het sijn de beste van Kerstinede 3 ,
Dat ghi so langhe swijcht es dorperhede6!
Ende eer soe twoort vulseide ,
Haymijn die hant verdroech7,
Dacr hi de vrouwe mede sloech
So vruchtelijc8 enen slach
Dat soe ne boorde no sach9.
Daer dorste niemen segglien » Iaet' 0 !"
No 44 dertoe spreken Boet no quaet.
Zij. 2 Genen , dien. 3 Des belgde zich. 4 Om uw eigen eer.:; Christenheld. 6 Onheuschheid. 7 Hief -- op. 8 Vreeslijk. 9 Dat booren en zien haar
verging. 10 „Laat af." 11 Noch daarvan.
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Nochtan dat haer dat rode bloet
Nederstorte opten voet.
Dit versach die grave Roelant
Ende Bertram , die wigant o ,
Mijn here Willem ende Bernaert ,
Ende vloecten alle hare swaert t3 ,
Ende seiden : 'Die duvel moets wouden" ,
Dat sire ontwapent comen souden !'
Si hieven op die scone vrouwe ,
Die scone was ende ghetrouwe.
Gherne soude die gravinne
Breken dese grote onminne ,
Ende soe riep met haesten groot :
» Ghi heren , in 16 hebbe gliene noot
Die hovesche vrouwe entie goede
Dwoech 16 haer seleen van den bloede ,
Ende liep daer Haymijn stont ,
Ende custen an sine mont ,
Ende heisten met bliden sinne
Ende seide : » Sprcect, grave , lieve minne !"
1v Strijder. 13 [Om dat zij ze niet hadden.] 14 Het beschikken. 1: ^ Ik en
114 Wiesch.
-U° o- -ZEDESPREUKEN VAN DIONYSIUS CATO.

[Deze Cato , wiens zedespreuken , getiteld Dionysii Catonis
Disticha de moribus ad filium , in 't Ned. onder den naam van
Den Dietscen Catoen reeds in den aanvang der XIIIe Eeuw
bekend waren en als schoolboek gebruikt werden , moet
niet verward worden met M. Cato den Censor , uit een zededicht van welken echter , volgends Petrarcha , deze spreuken
door zijn naamgenoot ontleend zijn. Onze text heeft groote
over-een-komst met de vert. van MARTIJN VAN THOROUT uit
de abdij van Eenhame bij Audenaerde (XIIIe E.).}

Nu mere , sone , wat ic ghebiede ,
Ende wat es dat ic di bediede ,
Dats dattu di daer aen saels leerent
1 Aldus zult keertin, inrikhtcz,,

DIE DIETSCE CATOEN.
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Dattu Gode saels emmer eren.
Dunes saelsti keren niet in dien
Dattu saels die doot ontsien ;
Bedie die de doot ontsiet
Hem en helpt sijn leven niet.
Sone , doe alse die vroede doet ,
Die heeft ghestadeliken 3 moet ;
Hets lachter 4 , dat een hier seghet ,
Des hi ginder niet en pleghet3.
Ne roeken di niet wat enech mau
Stillekine gherunen7 can ;
Want die quade wanet des ,
Wat men ruunt dat van hem es.
Alse di iemen ghevet lof,
Ne wes te blider niet daer of:
Die vroede merket ende verstaet
Eer hi van iemene lof ontfaetg.
Wachti jeghen die ghebaren
Minlike ; want die voghelaren
Scone pipen ende blasen ,
Daer si die voghelkine met verdwasen9.
Alse een ander man doet wel ,
Dat onthoude ende vertel ;
Alse du weldoes , swigher of ,
So saelstu hebben goede lof.
Dattu lief hebs saelstu niet
T e sere minnen ; is ooc iet
Dattu haets , dat saelstu haten
Niet te sere , maer te 10 maten.
Dattu maghes doen , doe dat :
Wilstu meer , du werdes mat ;
Hijs sot , die vorder hem wil strecken
Dan sine cledre moghen recken.
2 Gij en zult u. 3 Standvastigheid. 4 Schande, 5 Hier zegt, wat hij ginds
niet doet. r, Stool 7 Fluisterei. 8 Ontvangt, 9 Verbijsterd maken. 10 Matig
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FLORIS ENDE RLASCEFLOErr. ;

Vare so , dattu werdes vroet.
Doestu dit , hets di goet ;
Wanneer so di tgheluc ontgaet,
Datti die wijsheit bistaet.
Die dit maecte van Latine
In Dietsce , hi beghert te sine
In u ghebede , vroe ende spade.
Bidt Gode dat Hi hem doe ghenade !
-oioVERDICHTE DOODSTIJDING.
[Genomen uit het voortreflijk bewerkt dichterlijk verhaal
DIEDERIC VAN ASSENEDE , vermeld als „clerc" der gravin Margaretha van Vlaenderen, ten
jare 1273. Floris, en Blancefloer zijn de ouders geweest van
Bertha, de moeder van Karel den Groote.]

Floris ende Blancefloer, van

De zoon eens Moorschen Konings bemint het dochtertjes eener
in Spanje gevangen gehouden Christen Gravin , met welk hij
werd opgevoed. Zijn vader , daarover vergramd, gaf , toen
Floris tijdelijk afwezig was , het bevel , Blancefloer als slavin
te verkoopen, en Floris bij zijn warkomst diets te maken, dat
zij gestorven was. Een grafteeken ter zijner misleiding deed
hij oprichten.

Daer moclltmen ooe sien ane staen
Lettren al ghescreven van goude ,
So openbare , wie so wonde
Ende lesen conde dat hi las.
Nu hoort , ic seggu wat dat was.
Daar stont : HIER LEGTIET NLANCEFLOER
IN DIT GRAF OP DESEN VLOER
DIE DE JONCIIERE FLORIS DAT SCONE KIKT
MET GHESTADEGHER HERTE RADDE GHEMINT.

Doe dede die coninc overal gliebieden
Van sinen lande alle den lieden ,
Kint ende kinne1 , man ende wijf
Also lief alsi hadden hacr lijf :
I.

Zoon en dochter.

DOOIT DIED5lt1C VAN ASSEIQUE.
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Dat niemen der waerheit soude lien'
Jeghen Florise van siere i amien4 ,
Ende niet sonde segghen e15 van hare ,
Dan dat si doot ende begraven ware.
Doe ontboot men Florise , dat hi quame.
Die bootschap was hem wel ghenamefi.
Hi ghereide7 hem ende nam orlof8
An alle die ghene , die waren int hof.
Willike keerde hi te lande weder.
Hi reet in die sale9 ; daer bete hi neder 10.
Hi groete siere moeder ende sinen vader ,
Ende daerna dandre alle Bader ;
Hi vraeghde te hant om siere amien ,
Hem antworde nieroen , no 11 dorste lien
Die rechte waerheit , alse mense wiste.
Doe hise12 niet sach ende hise ghemiste ,
Wart hi vervaert ende sere ontdaen,
Ende liep weck ter cameren13 saen14 ,
Daer hi hare moeder in bevoerl5:
» Vrouwe," seit hi , » waer es Blancefloer ?
Mine amie , die ic hier liet ?"
--» Uw amie ? des en wetic niet."
--» Ghi hout uw scheren'G. "-» In doe17 . "-» Ghi doet."
Die vrouwe wart droeve in haren moet15
Alsi hoorde ghewaghen van hare dochter.
Florise wart ie lane so onsochter19.
» Roepse mi ," seit hi , » haestelike !"
Si antworde weder vroedelike
Ende seide ,' si ne wiste niet , waer si ware.'
Hi wart ie lane so meer in vare20.
» Vrouwe ," seit hi , » ghi doet quaet !..
Wijstse mi , ende doet den raet,
Dat ghise mi haestelike doet sien !"
Does ander raet en mochte gheschien
Hi en moeste iet van haer weten 9A ,
2 Belijden. 3 Zijne. 4 Vriendin. 5 Anders. 6 Aangenaam. 7 Maakte gereed,
8 Afscheid. 9. Zaal (ook burcht). 10 Steeg — af. 11 Noch. 12 hij haar. 13 Naar de
kamer. 14 Spoedig. 15 Aantrof. 16 Gij schertst. 17 Ik doe ('t) niet. 18 Gemoed.
19 F. w. het hoe langer hoe banger. 20 Angst. 21 Toen er geen andere raad oh
mas, clan dat hli iets omtrent haar vernemen moest.
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Seide si , alse haer was gheheten 22 ,
'Dat si doot ende begraven ware.'
Doe en wilde hijs niet gheloven hare
Onthier 23 ende sip hem swoer.
» Ay mi !" seit hi , » es Blancefloer..
Mine wel Boete amie.. doot !"
Hi wart in ansichte harde24 root ,
Daer na so wonderlike bleec ,
Dat sine varwe een doden gheleec.
Doe moest hi al met allen 2a swighen ,
Want hi began daer neder sighen
Ende viel in ommacht optie ende.
2 Geboden. 23 Tot dat. 24. Zeer, hoog. 23 Gantschelijk.

MOED EN GOED.
[Uit een stuk van NOYDEKIJN j een der dichters van het
midden der XIIIe. Eeuw , die de fabelen van )Ezopus in het
ig ederlandsch hebben bewerkt.]

Boven der naturen leere
Can Moet meyster sijn ende heel
Daer men vangen sa) ant swert.

e,

Moet is een geweldich vaett
Des iijfs , der hertze , ende sinne ,
Moet is die [alre]hoechste graet2
Die can geleysten3 vrouwen minne.
In reynen moede daer woent inne
Der mannen hoechste toeverlaet.
Scemte4 woent in hogen moede;
Scemte in moede , dats warachtich.
Scemte is alles wandels hoeden.
Daer scemte in moede is woenachticlt ,
Daer is moet in eeren machtich.
Nu hoert I wonder dan van Ghoede 6 ;
I Vat. 2 Trap. 3 Verleenen (die brengen
b Verhoedt alle wankeling 6 Goed, ri,;kdont.

kan

tot). 4 Schaamte, eergevoel.
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Doch wil[t] [f lijn biden moede bliven !'
Moet en machmen niet ontberen ;
En tgoet wil meyster siin bescriven ,8
Moet [en] wille hem des verweren.
Een reyne moet al siin begeren
Is eere ende gonst van reyne wiven.
Wie dan wandels9 is behoet ,
Ende verleent10 is van hem beiden
Die is billich hoech gemoet.
Kersten , Joeden , ende Heyden
Sullen hem siin eere bereyden ,
Wie snode" dat hi si gegoet ,
Die men vint in moeden reyne.
Daermen hoert siins wesens grunde' 2 ,
Ende dan die vrouwe reyne
Mit haren liefliken munde
Sine lof mit gonste kunde l3 ,
Hem ich der eeren werdich meyne.
Och , hoe mach tgoet so node bi
Zulken moede siin gestadech —
Eeren werdich , wandels vrij ,
Reyne , moedich ende wael dadich !
Die moet is ghoede tongenadich ;
Tgoet wil dat men gierich si.
Moet wil hebben vrien morghen'4,
Ende nemen alder eeren waer ;
So wil tgoet siin verborgen ,
Nauwe beboet , ende datmen spaex.
De moet wil hier , tgoet wil daer ;
Om desen crijch sal menicli sorgen.
Maer daer si twee [hem15] onderdragen'G
Goet ende moet , ic wilt bewisen ,
Hi si j one of out van dagen ,
Siin lof sal in eren risen.

,

7 D. houd u wel deugdelijk aan den moed ! á En het goed zal meester
willen zijn, ten zij. 9 Voor wankelen. 10 Begiftigd. 11 floe gering 12 Vasten
grond. 13 Verkondigde. 14 De banden vrij. 15 Zich. 16 Onderling dragen.
3
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Mit rechte mach menne t7 wal prisen ,
Ende [hi] den goeden wal behagen.
Hi staet oec in der zelegen brievel8 ,
Dien men bi goede muedich ziet.
Wie [so] dat dit weder drieve lo ,
Ic hilden20 daer voer , minen tijt ,
Dat hi droege teeren21 dijt ,
Ende ten vrouwen cranken lieve22.
Waer sich goet ende moet verdrecht23,
Van recht24 men hem vordels gan25 ,
Hine is niet vroet diet wedersegt ,
Of hi die waerheyt merken can.
Van cleynen goede muedich man2fi,
Pats een last die zere weecht.
Doch wijsicken27 ongehoent,
Bi gerechten ondersceyde ,
Die noch lijf 28 noch goet en scoent29
Hine30 brenct in lillen dese beyde ,
Om gonst , om lieflich oghen weyde31.
Ich meyn , diemen na dienste loent32.
Goet] is een overvloedich last ;
Een reyne moet , die eren gheert
Wie daer an vest siin hertze vast ,
Des sal hi seker siin gheweert33.
Lijt34 den tiit.
17 Men hem. 18 „In de brieven (goede gunsten) der". 19 Tegenstreve,.
weêrspreke. 20 Hield hem. 21 Te eere, der eere. 22 Zwakke liefde. 23 Verdraagt.
24 Naar recht. 25 Voordeel gunde. 26 Een moedig man , die weinig goed heeft.
27 Oordeel ik hem. 28 Leven. 29 Ontziet. 30 Of hij. 31 Het weiden der oogeis.
32 Loont , goedkeuring schenkt. 33 Waard gehouden. 34 Duld , schik u naar.

-aioR AADSEL.

Met drie lettren condi, ghesellen ,
Botre , bloeme , eyer ende melt ghespcllen ?
-o o-
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DE RIDDER — BENEDIKTIJN.
[Genomen uit het dichtstuk Willem van Oringen, door CLAIS
VERBRECHTEW, uit Haarlem, in het midden der XIIIe. eeuw gevolgd naar het veeltakkig ridderepos Guillaume d' Orange , dagt.
van de XII e . en XIII e . eeuw. Wat tusschen [ ] staat , wordt
of niet , of op eene andere plaats in het HS. gevonden. Waar
iets uitvalt , wordt het door *** aangeduid.

Willem van Oringen , stamvader van 't Vorstl jk Huis van
Oranje , volgends den roman zoon van den eersten Burggraaf van
Narbonne , en , ook historiesch , een der beste veldheeren van Karel
den Groote , later genaamd St. Guillaume du désert (t 28 Mei
812 ; f. 10 Feb.) , was , des strijdens en zegepralens moede , te-rug gekeerd in zijne landen. Verpletterd van droefheid bij het vernemen van de dood zijner vrouw (eene bekeerde Saraceensche
Vorstin) , onttrok hij zich aan de waereld en nam het ordelcleed
van den H. Benedictus aan, in het door hem gestichte klooster
van Gellone , dioecees van Lodève. Op zekeren dag toog hij uit
met zijnen dienstknaap , om voor den Abt van het gesticht
visch te gaan halen, toen zij in de verte het gedruisch eener gewapende bende vernamen , dat Saraceensche roovers bleken te zijn.

Met sinen knape vor hi sire strate' ;
Hi haesten2 uter maten sere ,
En soude dien abt , sinen here ,
Gerne die vessce3 te tide bringen ,
Wils hem God gehingen.
Soe lange reet die edele man ,
Dat hi int dal Ten Sigeren quam ;
Hi reet onder die gebrichte 4 groet ,
Ende hi en duchte engene noet ;
Mar die knape hadde vaer5 ,
Dat seggic u over waer ;
Hi waender wel doet bliven ,
Ende dat menne soude ontliven.
Doe sprac hi tien 7 edelen man ,
Herdes vervarlike an :
I Ging hij zijns weegs. 2 Haastte zich. 3 Visschen. 4 Geschreeuw, alarm.
5 Vrees. 6 Dood. 7 Te dien. 8 Zeer.
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WILLEM VAN OItINGEN ,

» Here , ic en can niet geduren
Van vare terre9 uren."
Ten knape sprac hi vriendelike :
» Vrient , ie biddu hertelike
Dat gi .i. lidekijn singet ,
Dar gi u selven mede bringet
Uten vare, dar gi in sijt,
Ende mi dar mede verblijt.
Ic hope an Gode , die ons geboet ta ,
Wi en selen hebben gene noet."
Alse dat die knape versiet11,
» Here ," seit hi , » oft gijt gebiet ,
Oft gi ember wilt dat si —
Ic sal singen, grave vei !
Ine souts u niet weren dorrenm."
Mettien ginc hi .i. liedekijn porrent3
Al soetelike te halven uut ;
Hi en dorste maken geen geluut.
Die mordenaers waren binnen desenRl
Comen , ende hadden roef gedaen ,
Ende si hebben den sane verstaen.
31`W
Si [.vij.] reden met snelre [vaert ;].
Dapperlike dare[waert ;]
Elc riep : » Moenc , be[tet van uwen perde ,]
Ende maect u henen ; v[aert uwer verde l5 Li]
Lact ons eledere ende g[esmede' G ,]
Ende rumet al naect d[ese stede."}
— » Gerne ," seide Willem ; » maar gi doet
Sonde ," seit hi toten m[ordenaren groet ;
»Want ic ben van ordinen 17 : [twi ts
Seldi God vererren 19 dor mi T'J
.V
ic^V
M
[Die meester was Gonnart geheten :
Men conste genen fellere geweten]
9 Te dezer. 10 Opriep [ten leven]. 11. Gewaar wordt. 12 Weigeren durven. 13 Aanheffen. 14 Intusschen. 15 Ga uws weeps. 16 Paardentuig. 17 Ik
ben geordend. 18 Waarom. 19 Vertoornen.

DOOR CLAIS VERBRECHTEn.
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Iii quam oec dar om sine bejach ;
Alse] hi sgraven knape sach ,
Hieti20 , dat sine] met crachte namen ,
Ende banden hem te samen
Beide voete ende hande ;
Si daden hem grote scande ;
Si worpene in ene gracht ,
Patter Willem niet jegen vacht2i.
Doe riep die knape wach 22 arme ! sere :
»Ay God , helpe minen here ,
Die die beste es , die je wart geboren ;
Mi gaet narre23 sijn toren24
Dan mijn seer , overwar !"
Doe sprat die grave dar :
» Gi heren , gi hebt onrecht !
Geeft mi weder minen knecht ,
*
a
a
Ende nemet dat gi wilt van minen goede ,
Dies biddic u op oetmoede."
Gonnart , die mester , antworde ,
Alse hi den grave spreken horde:
» Anderssijns25 moetti26 ringen ,
Eer gi mi lieden selt ontspringen.
Bi dine Here , die mi geboet ,
Ten sal bliven27 clene no groet !
Gi sijt hier qualike geraect ,
Gi moet van ons steden naect ;
Nochtan28 saldi cume29 dlijf30 ontdragen31""
Willem begans qualike behagen;
Hi en hadde no knief 32 , no swert ,
Dar hi hem mede a verwert
Mochte hebben , in dien strijt.
Op 33 dat God sijns niet mijt34
Hi blijft er sonder twivel doet35.
a

a

a

90 Beval hij. 21 Omdat W. n. tegen hem streed. 22 Een kreet om deeonis.
93 Nader. 24 Leed. 25 In andren zin, of toon. 26 Moet gij, 27 Daar zal [gespaard] blijven-. 28 Bovendien. 29 Naauwlijks. 30 't Leven. 31 Er afbrengen.
32 Kruismes. 33 Indien. 34 Mijitt (het tegenovergestelde van slaat), 35 Doal.

38

WILLEM VAN ORBGEN.

Echtas bat Willem , die vrie37,
Genade , dor Sente Marie ,
Dat si cijns souden ontfermen ,
Ende sinen knape lieten geharmen38.
Die meester antworde gereet :
» Gi selt u zelven , Godeweet 39 !
Al moedernaect onteleden,
Eer gi van ons selt steden."
Willem seide , op die stonde :
» Bi Gode , gi daet sonde !"
Die meester wert harde gram ;
Hi seide : » Swiget des , Boet man !
Gi selet mi die covele40 laten ,
Ende uwe pelse.. ende gaet uwer straten..
Dar toe botend ende cousen mede ;
Dus soe mogedi hebben vrede ; ...
Ende dien goeden stamijn42 ,
Hi moet verdronken43 sijn.
o
Doe sprac Willem , die baroen :
» Gi sijt te scerne' gedreven !
Mijn broes rime es mi bleven.
Mine gespe es beter dan al tgoet ,
Dat gi mi nemen doet.
Die stene die daer sijn ane
Costen , na minen wane ,
.xxx. marc van finen goude.
Dar sijn mirauden45 an menechfoude.
C. mare hads die goutsmet46.
Niman en mochten maken bet.
Hi coste .M. pont al te male."
Wat holper ombe47 lange tale ?
Elkerlijc begerden sere.
Die meester , hare alre here ,
Seide : » Die broes rime es mijn !"
36 Daarna. 37 Vrije — een van die epitheeten, welke dikwerf den persoonsaanduidingen toegevoegd werden. 38 Met rust lieten. 39 Een soort van vloek.
40 Kap, hoofddeksel. 41 Schoeisel. 42 Stamijnen kleed. Stamijn -- een stof,
43 [Tot een gelag,] 44 Gefopt 45 Smaragden. 46 100 m. kreeg er de gout'
Smit voor. 47 Om.
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Doe antworde die grave fijn :
Ja , seldi mi laten bloet...48
Dat ware u lachter49 al te groet !"
» Nenic50 ," seide die dommem
» Ic sal u den minen52 doen ombe;
Geven53 ; des wissele wi."
Willem seide : » Gi selten 54 mi
Nemen , op 55 dat gine hebben sett
Nembermeer 56 in uwer gewelt."
Gonnart heette van dien eerde ,
Ende haestem darwart57 herde.
Hi knielde vor dien degen58 goet ,
Ende waenden59 , mettier spoet ,
Dien broech rime hebben genomen.
God danc ! pets anders comen.
Alse doe die grave sach
Vor hem liggen dine60 al dien Bach
H[adde] gereit61 sijn ongevoech62 ,
Hief hi die vast op ende sloech
'Den Sarrasine op sijn hoet 63 ,
Dat hi ter erden viel , wel na doet64.]
48 Bloot. 49 Schande, 50 Neen ik. 51 Hee. , meester. 52 Den mijne (mijn
broekriem), 53 Geef hem. 54 Zult hem. 5 i indien. 56 Ooit. 57 Derwaards.
58 Krijgsman. 59 Meende hem. 60 Die hem, (den man) die hem. 61 Bereid.
62 Kwelling. 63 Hoofd. 64 Bijna dood.

REINAERTS EN ISEGRIMS BEZOEK DER APINNE.
[Genomen uit het 2e Boek van Reinaert de Vos, samengesteld en toegevoegd aan 't Eerste ter helfte van de XIIIe
eeuw , door WILLEM , uit Aerdenburg in Zeeuwsch Vlaanderen , die , onder anderen , het verloren dichtstuk Madoc geschreven heeft : vermoedelijk WILLEM UTENHOVE.]

De Vos wordt , in den kring der dieren , ten aanhoore van
den Leeuw , zeer om verandwoording van zijn slechte stukken
lastig gevallen. Zijn aartsvijand Isegrim, de Wolf, beschuldigt
hem van verraad. Reinaert verhaalt de toedracht van het hein
verweten feit
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REINAERT DE VOS ,

2e B

Ic bidde u allen , hoort daer naer.
Hi quam aen mi in een wont ,
Ende claechde sincn honger meniehfout
Want ic sach hem nie t so sat
Hi en had2 gerne meer gehad.
Mi wondert waer hi die spise lact.
Noch sic ic wel aen sijn gelact
Dat hi van honger begint te gremmcn.
Hi ate liever van den wemmen3
Dan hi dronke een ame wijns.
Doe iet hoorde , so jainerde mi skins ;
Ic reide : » Ic soec mijn bejach."
Dae? gingen wi te samen dien dach ,
Maer wi en vonden niet teten ;
Doe begonde hi seer te creten ,
Ende seide , hi en mocht niet verder gacn.
Doe sach ic daer een hol staen
Onder enen hage van dirken bramen
Daer hoordic wat in scramen4 ,
Doe seidic hem : » Gaet daer in
Ende suect of gi daer vint u gewin
Ten mach niet sijn gi en5 vint daer wat.
Doe seide hi : » Neve , in dat gat
En quamic niet om hondert pont6
Ic en wist? eerst Boet daer binnen stont :
Het dunct mi daer so gruwelic wesen !
Maer (ic sal hier onder desen8
Uwer verbeiden) gaet in , voren ,
Ende keert cort weder , ende lact mi horen
Iíoet daer in gescapen staet.
Gi kunt so menigen nauwen raet ,
Ende u bet onthelpeno dan ic."'
Siet heer , dus wijsde hi mi int stric ,
Mi arm wicht , elein ende crane ,
Ende hi , die stege is , groot ende lane ,
Bleef liggen rusten in sijn vrede :
Besiet , wat trouwe ie hem dode
Den anxt , die ic daer bestoct t0 ,
S Nooit. 2 Of hij had. 3 Vischwam, 4 Krabbelen, 5 IIet kan niet anders , of
gij. 6 Geldswaarde, 7 Of ik moest weten, 8 Intussclien 9 Ilelpen. 10 Uitstond
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En leedic noch" om geen goet t2 ,
Ic en wist dattet mi so vergaen Boude.
Ic gins daer binnen , als die boude13.
Daer vant ic enen breden gans ,
Crom , doncker ende lane ,
Eer ic binnen dat hol quam ,
Daer ic grote claerheit vernam
(Die lucht daer in quam van besiden).
Daer lach een groot aep , met twee widen
Ogen , die blincten als een vier;
Ic en sack nie so vreesliken dier ;
Met groter muul , met langen tanden,
Ende scerpe nagelen aen voet ende handen ,
Met enen langen stert aen 't set" :
Ic waende liet waer een Mamet tR ,
Een bakumijn16 [of] een meerkat.
Ic en sach nie leliker dier dan dat.
Ende bi haer lagen , doe te spronge17 ,
Haer drie kinder , lelike jonge ,
Die haer moeder wel geleken.
Doe si mi sagen tomen gestreken ,
Swegen si , ende sagen mi lelic aen.
Ic had wel gewilt te sijn van daen :
Ic was verveert 18 ; wat bate versaect19 ?
Doe dochtic : ie ben daer in geraect ,
Ic moete daer ute , als ic best mach.
Si was meerre20 , daer si lach ,
Dan Isegrim ; ende hare kinder
Waren eer meerre dan minder.
Maer ic en sach nie sulken proi2t.
[Si lagen daer int yule hoi ,]
Dat haer urijn had bewract22 ;
Si waren belabbert23 ende beclat,
Ten oren toe , van haers selfs drec.
Het stanc daer vuler dan liels pee ;
Wel was icker na af gestict.
H Op nieuw. 12 Om niets ter waereld. 13 Stoute 14 Achterste 15 DuiTelenaam , samentrekking van Mahomet. 16 Mede een schrikdier. 17 Los,
18 Vervaard. 19 Waartoe 't geloochend ? 20 Grooter 21 Prij. 22 Bepekeld,
23 Bekionterd.
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26 B. ,

Al had ic , van teerste , gemict24

Tware25 te seggen , ic moest vertien 26 ,
Ende metten hoop die daer lach lien27.
Doe seide ic : »God diet wel doen mach ,
Moeie , die geve u goeden dach ,
Ende uwen kinder , mijn magen !
Het sijn die scoonste van haren dagen ,
Die ik gelach , voor ofte na bi
Deus28 , hoe wel behagen si mi !
Hoe lieflic sijn si , ende hoe 'scone !
Elc mocht met eren eens coninx sone
Wesen ! Wi mogen u loven met recht ,
Dat gi dus meerret29 ons geslecht.
Ic had grote bliscap gedreven ,
Had ic geweten van desen neven ,
Want het is een troostelic toetiden30.
Ic en mochts niet langer liden31,
Doe ic hoorde dat gi waert verlegen ,
Ic en moeste uwes comen plegen32.
Mi ware leet ic en hadt33 vernomen.'"
— » Reinaert , lieve neve , weest wellecomen
Ic weets danc , dat gi mi vant 34 :
Gij sijt ooc wijs ende trou becant ,
Ende hebt des35 gerne voor ogen.
Gi moet uwen neven ooc wijsheit togen ,
Ende laten doen eer ende tucht.
Ic heb recht36 op u gedocht ,
Want gi wandert onder die goede."
Och , hoe wel was mi te moede ,
Als ic dese tale hoorde !
Dit verdiendic ten eersten woorde ,
Mettien37 , dat icse » moeie" hiet.
Al seidic so , si en bestont mi niet ;
Maer , mijn rechte moeie staet ginder,
Vrou Rukenau , die scone kinder
Pleget te winnen , sedich ende vroet.

,

24 Bedoeld. 25 De waarheid. 26 Opgeven 27 Meêgaan. 28 God! (Hemel!)
29 Vermeerdert. 30 Toenemen , verbeteren. 31 Verdragen. 32 Dienst doen.
33 Had ik 't niet. 34 Bezoekt , plichtplegingen bewijst. 35 2e N. v. Dit.
36 Juist. '7 Daarmede.
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Ic seide : » Moei , lijf ende goet
Staet tuwen gebode , wes38 ic vermach ;
Gebiet tot mi nacht ende dach ;
Ic sal llem 39 leren dat ic can."
Ic hadde gerne geweest van dan ,
Om dattet na die wiege daer root...
Ende bisonder om Isegrim ooe ,
Die so herde leet van honger !
Ic seide : » Moei , u ende [u] jonger
Moet God altoos behoeden !
Ic wil thuuswaert gaen spoeden ,
Mijn wijf sal na mi verlangen."
-- » Neve , gi en selt nergent gangen ,
Gi en hebt40 u eerst gegeten sat.
Ende liet gift ooc , ic seg u dat ,
Ic soudt in groter ongunst verstaen."
Doe stont si op, ende dede mi gaen
In een ander hol , daer bi :
Daer lach so veel spisen , dat mi
Wonderde wanen4l si was comen.
Herten , hinden (icen cans niet nomen)
Patrisen, roeken ende reecalven,
Met al dese mocht ik mi salven.
Ende doe ic van als43 had genoech ,
Gaf si mi , dat ic met mi droech ,
Een stuc vleesch van ener hinde ,
Met minen wive , met minen kinde
Teten , als ic thuus quame :
Dat nam ic in groter scame44 ;
Maer het moeste emmer welen.
Ic dancte haer seer , ende met desen
Heb ic oorlof aen haer genomen.
Si hiet mi corts weder comen :
Ic seide , dat ict laten45 soude node ;
Hier mede beval icse te Gode ,
Ende sciet haestelic van danen
Blidelicker dan iemen soude wanen,
38 Waarin. 39 De jonge apen. 40 Of gij hebt. 41 Van waar. 42 Kraaien.
43 Alles. 44 Schaamte. 45 Nalaten.
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Om dat mi liet scoonste geve146.
Ik nlaecte mi te lopen snel
Ten gate , daer ic ute quam ,
Ende doe ic Isegrim vernam ,
Die lach onder enen boom ,
Vraechde ic : »Hoe staet met u , oom ?"
— »Qualiken (reide hi) , lieve neve;
Tis meer dan wonder dat ic leve ;
lc sterve van honger ; geeft mi doch iet !"
Doe jammerde mi seer sijn verdriet ,
Ende ic behielt47 hem daer dat leven sijn ,
Die daer lach in groter pijn.
Hi wist mi daer veel groten dans ,
Al is die gunst nu dus cranc48.
Wel cort had hijt opgeslonden.
Doe seide hi , » Neve , wat hebdi gevonden
In dat hol ? dat laet mi horen !
Mi hongert nu meer dan te voren ;
Want mijn moet is nu ter spijs gewect."
Ik seide : »Oom , gereet49 so trect
Int hol , gi selt genoech daer vinden.
Daer leit mijn moei met hare kinden.
Condi50 wel liegen , ende die waerheit sparen
So seldi hebben al u begaren5' ;
Maer segdi tware , u naect verdriet !"
Heer coninc , en was dit niet
Genoeeh gewaerscuut dien tverstonde ,
Dat hi , van al dat hi vonde ,
Contrarie daer af soude seggen ?
Maer rude onbesnode beleggen52
Ende connen geen wijsheit gegronden53.
Daer om haten si subtijl vonden,
Want sise selve niet en verstaen.
Nochtan seide hi , sonder waen ,
Dat hi soo seer te liegen dochte54 ,
Dat ment voor waerheit tellen mochtc.
Hier ginc hi mede in dat hol ,

40 Overkwam. 47 Redde. 48 Zwak, nietig. 49 Op dit pas. 50 Runt gij.
tilegeeren 52 Ruwe [knapen] zijn plomp (onbesnoeid) in hun beleid.
53 Begrijpen 54 Meende
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Dat van vulen stanc was vol !
Daer vant hi die mermot sitten ,
Die lelic was ende ongescitte55 ,
Des duvels dochter Moedecac.
Een dine met spisel56 stont daer geclae i7.
Doe riep hi : » Wopen58 ! mi gruwelt sere !
Si sien hier oft die duvel were ,
Deze lelike ickers59 jongen.
Wanen60 tomen si uter helle gesprongen ?
Men mochter duvels mede vervaren !
Gaet , drenct61 se ; qualic moeten se varen .!
Ic en sack nie so lelike wormen62.
Al mijn haer staet mi te stormen
Vant aen te sien , alst billis es."
— »Heer Isegrim ! wat mach ic des03 ?
Het sijn emmer die kinder mijn.
Ende ic moet haer moeder sijn ?
Wat hebdi daer mede te doen ,
Weder64 si leelic sijn ofte scoen ?
Si en hebben u niet gebeden65.
Sulc heeft voor 66 hem geweest lieden ,
Die beter is , ende wiser dan gi ,
Ende ooc na 67 maech , die seide mi ,
Dat si scoon ende sedich waren :
Wat doedi hier met dezen maren 68 ?
Wi en senden u geen bode." -- » Wildij t weten ,
Ic wil van uwer spisen eten ,
Het is betG9 besteet aen mi ,
Dan aen die wicllteren 70 ."—»Hier en is (seit si)
Niet teten." Hi sprac : » Hets genoech !"
Mettien71 hi thooft ter 72 spijswarde droech.
Hi quam voor thol , ende wonde daer in gaen i
Maer mijn moei die scoot op saen73
Met haren kinderen , ende liepen hem toe ,
Ende wonden hem seer doe ,
Met haren nagelen , scerp ende lane ,
55 Wanstaltig. 56 Spuwsel. 57 Gekletst. 58 Een wraakgeroep. 59 Zwarte
duivels. 60 van waar. 61 Verdrinkt. 62 Monsters. 63 Wat kan ik daartegen 't
64 Of. 65 Verzocht. 66 Voor hen, bij hen. 67 Naauw verwante. 68 Tijding.
69 Beter. 70 Wichten, schepsels. 71 Met-een. 72 Naar de splice 73 Snel.
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Dat hem tbloet uten ogen spranc.
Ic hoorden74 criten ende Wen seer ;
Maer hi en vermat hem geenre [weer] 75 ;
Hi en deed anders niet dan hi vlo
Uten hole : hi was also
Seer gecrabbet , ende gebeten ,
Dat sijn vel al was gereten ;
In sijns selfs pels menich gat ;
Sijn aensicht was van bloede nat ,
Ende van sijn oor ooc af een stic76.
Hi croonden seer. Doe vraeclidic ,
Of hi hem liegens onderwant78?
Hi sprac : » Ic seide so ict vant :
Een lelike teve , een vuul vracht !"
-- » Neen , oom , gi soudt hebben gesacht79
Hoe staet met u , wel lieve nichte ?
Dit sijn mijn mage na den rechte
En mijn scoon neve dese jongelinc 7"
— » Ik had liever dat mense hint
(Sprac hi) dan ic dat hadde gedaen."
--- » Ja oom , daerom moest gi ontfaen
daer.
Al sultaiment
gi
P
^ alst ginc
Gi soudt contrarie hebben geseit al claer,
Men moet om beters wille bi tiden
Liegen , ende die waerheit miden.
Onse vorders80 hebbent voor ons gedaen.
Siet , heer , dus quamt daer aen ,
Dat hi gecreech die rode huve 8l !
Nu staet hi als een simpel duve :
Vraecht hem oft also gevel :
Hi was daer so na , hi wetet wel."
-- » Spot ende scamte82 ende spitige tale
Fel Reinaert , die condi 83 wale !
es

Ic en can niet vele callen ;
Maer ic tie84 u hier , voor hem alien ,
Dat gi een verrader ende een moorder sijt !
74 Hoorde hem. 75 Verdediging. 76 Stuk. 77 Kreunde , kermde. 78 Of hij
zich verstout had tot liegen. 79 Gezegd. 80 Voorouders. 81 Huif , hoofddeksel.
82 Schimp. 83 Verstaat gij wél, 84 Tijg aan.
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Ic salt u doen lien85 in een crijt$6
Op enen dach , lijf tegen lijf 87 :
Ende dus comt ten einde onse kijf."
85 Belijden. 86 Strijdperk. 87 Leven om leven.
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VAN SINTE MARGRIETEN.
[Genomen uit het XIVe en XV e kap. van een grootendeels
verloren Passionael of Martelaarsboek van omtrent het midden
der Dertiende Eeuw. De H. Margaretha, van Antiochie , is
de marteldood gestorven in 't jaar 351; f. 20 Juli.]

Passie ende sware verdriete
Doghedel die rene Margariete ,
Ende al omme ons Heren minne.
Dese maghet was , als ict tinne ,
Van Antyocen wel gheboren ,
Maer van hedinen2 , als wijt horen ,
Diese tere 3 voestren hebben gedaen :
Waerdelike hevet soese ontfaen ,
Ende zoetelike gevoet mede ,
Dat soe` met groten nerenst5 dede.
Dese maghet adde sconeit6 groot ,
Ende , also alst God gheboot ,
Ontfine soe haers 7 dancs kerstenede8.
Metten vader waert soe daer mede
Verhaet9 so , na der moeder leven ,
Dat soe es . metter voester bleven.
Alsoe so vele conde ghevroeden10
Ad soe der [vrouwen scape l1 ] in hoeden.
Eens daer soe daer mede sat ,
Ghevel ter aventuren dat
Hi , die baeliu was int lant ,
Ende Olibrius was ghenant ,
Nevens diere maecht liden 42 sonde.
Hi maercte hare sconeit menichfoude ,
I Verduurde.. 2 Heidenen 3 Bij eene voedster. 4 Zij. 5 IJver. 6 Schoonheid. 7 Met
haar vollen wil. 8't Christendom. 9 Geraakte ze daardoor zoo in onmin. 40 Als zij begrips genoeg bad. 11 Onze bron heeft do kopierfout „vroeseap." 12 Voorbijkomen
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Ende wart met Naere minne ontsteken ,
So dat hise emuler wilde spreken ,
Ende decdse met crachtc l3 tomen ,
Daer hi wilde. Als lhi vernomen
Hevet14 die uutnemende scone maghet ,
IIeveti aen hare ghevraghet
Omme haer geslachte , omme hare wet15;
Ende soc andwordc onglielet
Dat soc Margriete adde te namen ;
Haer glieslachte seide soc tsamen ,
Dattie baeliu kende edel sere ;
Soe ware kerstin , seid soe mere.
Doe andworde die baeliu
»Die twee saken , die du seits nu ,
Sijn betamelic ter ere ;
Maer dat derde scillet sere
Dat ene maghet , sc; edel , so scone ,
Haer liet sijn in sulken honew
Dat soc haer an den ghecruusten hout
Met gelove , dat gleeen gliewout
Item adde te helpene , noch andren17."
Ghestadelicke , sonder verwanderen18,
Sprac soe vroedelike die maghet
Van onsen ghelove , wat vromen liet daghet 19 ,
Ende van der hedine doolne sware —
Datten baeliu wondert van hare ,
Ende scijnt met redenen verwonnen al.
Carkeren hise beval.
Des ander daghes men comen doet
Vor den iuge20 die maghet vroet ,
Daer menich mensce mede es comen.
Ende alstie iuge llevet vernomen
Dat soe sijn beten maecte onmaer21
Sacrificie fe doene den goden ,

Ginc men haer an met pinen swarr ;
Als met spaden yscrinen
13 Geweld. 14 Gewaar werd. 13 Godsdienst. 16 Schande. 17 D. g. kracht
had hem (den gekruiste) noch anderen te helpen. 18 Verbleeken, 19 Voordeel
het vertoojut. 20 Rechter, '!1 Ziin bevel versmaadde.
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Dede meis haer dat lijf verdwinen,
Dat men die adren moeite sien.
So wie die daer sacl '. te dien
Wart met wondere22 groot bevaen23 ,
Hoe sulcken torment mochte ontstaen24
So cranke , so ionghe ioghet.
Die felle baeliu onthoghet25
Als hi die maghet slet lijn gestade26.
Doe vant hi in sinen rade
Coud water te doene in een vat ,
Entie maghet te doene in dat ,
Ende daer in blive ghebonden langhe ,
Dat soe daer in niewe smerte ontfanghe
In arde 27 meniche sware wonde.
Alsoe dus was ene stonde ,
So wart die erde bevende sware ,
Dattie menighe quam in vare 28 ,
Ende Magriete quam uten vate
Ongequetst , in bliden ghelate,
Dat den menighen beker'de 2o ,
Batten baeliu sere deerde,
Dat hijt niet langher ghedoghen tonde ;
Want , bleeft so eneghe stonde ,
Iii duchte datter vele mere
Vaen souden an die Kerstine lere3a.
Dies heveti gheheten zaen
Der maghet hier hooft of slaen ;
Ende wie hem daer an Gode bekerde
Hi misselikehs tormenterde.
iVlargariete , die Melige maghet ,
Hevet spacie32 te haere bede beiagllet33.
Tersten so bat soe vor hare;
Over alle Kerstine daer nare ;
Doe over die hare daden pine 4.
Men lesei , dat dese maghet fine35
Dus nam haer salighen ende
22 Verwondering. 23 Bevangen. 24 Uitstaan. 25 Wordt verstoord. 26 Standvastig. 27 Zeer talrijke. 28 Vrees. 29 Bekeerde. 30 De Christen leer zouden
aannemen. 31. Op verschillende wijze. 32 Tijdruimte. 33 Erlangd. 34 Toen
voor die haar pijnigden. 35 Voortreflijke.

4
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ROMAN VAN WALENKEN( ,

le

Ged.

Van Oust ter xiijder kalende36,
Also als men vint bescreven ;
Dies wonder es37 dat es verheven
Hare feeste , arde 38 wide ,
Van Hoymaent ter derde yde59.
56 Xiijde kal. van Aug. d. i. 20 Juli. 37 't Is des te verwonderen 35 Zeci
wijd, op vele plaatsen. 39 Den 13n Juli.

DE BEVRIJDING DER JONKVROUW.
[Genomen uit den Roman van Walewein , in de XIIIe Eeuw
bewerkt naar een verloren Fr. HS. door PENNINC en PIETER
VOSTAERT. Onze epizode is ontleend uit de 7834 eerste
vaerzen , die van Pennines hand zijn. De Walewein is een
der uitvoerige gedichten , aan de Ridders der Tafelronde gewijd, waarvan Koning Arthur van Brittannië het hoofd
was (volg. de chron. gekroond a. 513 ; volg. de overl. eene eeuw
vroeger, en na 26 Reg: j. niet f , maar in „'t gelukkig eiland"
getogen ; van waar hij dens keeren zal) . De oorsprong van die
Ridderschap wordt gesteld in het ontwerp om eene kostelijke,
verlorene reliquïe op te sporen , namelijk den beker , door den
Verlosser in het laatste Avondmaal gebruikt , en waar de
H. Joseph van Arimathea gezegd wordt het bloed des Heeren
in te hebben opgevangen. Ter gedachtenis van het laatste
Avondmaal zaten de Ridders om eene Ronde Tafel , waaraan
éene plaats ledig gelaten werd. De (smaragden) beker werd
SI. Graal genoemd, van Saint Saing(sang)-réal of reel. De
E ] duiden hier verplaatsing aan ; * * * uitlating. Het HS.
heeft soms ,.jou" , waar wij steeds „ju" schreven.]

Walewein , „die bloem der Heren" , een grootmoedig , dapper , hoewel niet vlekkeloos Ridder , „der aventuren vader" genoemd , komt hier op als bepaaldelijk uitgetogen , ons voor zijn
oom Arthur zeker kostelijk, bovennatuurlijk, schaakbord (een van
de meest geliefde speeltuigen der middeleeuwen) op te sporen.
Op een zijner gevaarlijke tochten is hij , dank zij zijn faam ,
wel ontvangen op het Kasteel Ravensteen , ten hove van Koning
Amoraen , van wien hij een last op zich neemt , en het wonderzwaard ontvangt ,met de twee ringen."

Door PENNLIC.
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Dus nam hi orlof , die wigant1,
An alle die heren in die sale.
Si andworden alle te male
Den here Waleweine hovesscelike 2 ,
Ende seiden : » Nu vaert ! God die rike3
Moete ju van onghevalle bevreden4 !"
Hi was op Gringolette5 ghereden ,
Diene6 dicke7 adde ghedraghen.
Doene8 wildi daer niet laugher daghen`.
Doe nam hi in sijn gheleide
Gode ende sine Moeder beide ,
Ende lei reet weck metter10 tale
Uten castele ende uter sale.
r
Twalef milen ofte mee11
Reet hi weghes 12 bindien daghe.
Menighen busc 13 ende menighe haghe
Reet hi , daert was onghehiere14.
Mettien quam hi up ene riviere 15 ,
Die herde diep was ende wide
Ende hi sack over an dander side
Enen rudder% comen ghereden ,
Die sceen van herde fellen17 seden ,
Up een ors t8 , was herde groot ,
Ende sine wapine waren root :
Root was sijn stilt ende sine vane ,
Ende rode wapine 19 addi ane.
An sijn ghelaet, an sine maniere,
So sceen hi fel ende putertiere20.
Doe sach hi comen up een rosside21
Ghevaren neven srudders 22 seden
Ene joncfrouwe ghecleet wale
Met groenen cledren van sindale 23 ;
Ende up hare hovet Wert gheware
1 Krijger. 2 Hoofsch (hoffelijk) , heusch. 3 Machtige. 4 Bevrijden. S Naam
van zijn paard. 6 Die hem. 7 Dikwijls. 8 Toen en wilde hij iniet]. 9 Verblijven. 10 Met die rede. 11 Meer. 12 (12 in,) weegs. 13 Bosch. 14 Woest ,
akelig. 15 Eigenlijk de oever en bedding. 16 Ridder. 17 Ruwe , woeste.
18 Strijdros. 19 Wapenteekens op het kleed. 20 Liederlijk , eerloos 21 Rijof lastpaard (ale 18), 22 Des ridders. 23 Zekere kostelijke stof.
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Twee vlechtkine2 } van ghcluwen" 5 hare ,
Die over hare scoudren hinghen beide
Tote upt archon n26 wanden ghereide27
Al uut ghetrect ende sere verwerret.
Die rode rudder, die sere vererret28
Was up hare , liadse2°° nut ghetrect ,
Hare cleder ghescuert , ende ondect
Hare scone lij t' ende hare lede.
Ene ghecele36 , daer hi mede
Der joncfrouwen dede menighen pant i ' ,
Brochti ghevoert in sine hant ,
Ghemaect met acht starken riemen ,
Daer hi mede grote striemen
Der joncfrouwen slouch in hare ansichte ,
Grote slaghe ende gcdichte32
Gaf hi hare ende harde vele ,
Dat hare haer hals ende hare kelt
Metten bloede al was beronnen.
Soe [riep] 33 : » Here , ghi moet mi jonnen 5 !
Dor uwe omoct35 , dor uwe grenade,
Maect mi duite36 van diere ondade'3i
Die mi dose doet onverdient !
Quame noch enich Gods vrient ,
Die mi verledichde 38 van desen ,
Ic soude sijn dienstwijf3J wesen.
Hi doet mi leven in groten screw !"
Doe sprac Walewein die here :
»Mochtic ju te sprake" tomen ,
Tel rudder ! het sonde ju lettel 42 vromen
Dat ghi doet der scoonrc joncfrouwen
Leven met so ghedanen ro.uwe 443 ;
Maer mi dinkct444 wel neen ic niet'.
Waerwaert dat deers Walewein sict ,
Sachi up of sachi neder ,
24 Vlechtjens. 25 Gele , blonde. 26 Zadelboog, arcon. 27 Tuig. 28 Vergramd.
29 Ilad hour haren. 30 Geesel. 31 Herhaaldelijk kwaad deed. 32 Dicht op elkaar.
33 [Tot Walewein.] 34 Gunstig zijn 35 Hoogen moed, grootmoedigheid. 36 Bevrijd
mij. 37 Wandaad. 38 Verloste. 39 Dienstmaagd. 40 Lijden. 41 In onderhoud (op de
lans , nam.). 42 Weinig baten (zeer opbreken), 43 Dusdanige smarte 44 Dunkt,
45 Dal ik niet kan, 443 De heer.

DOOR PENNING.

73

Dine sack no voort no weder47
Brugghe , ooc no gheretiere48
Passage over die rivierc ,
Daer enich mensce moeite varenD.
Maer der joncfrouwen mesbaren
Dede den here Waleweine so wee,
Dat hijs nc mochte nemmee
Ghedoghen dat hi dat sack
Dat men hare gaf so menighen slack.
Mettien wierp hi omme tpaertJO
Ende keerde ter rivieren waert
Al dat het ghelopen mochte ,
Ende Gringolet die besochte51
Den hoever5B ende spranc in ter vaert
Tote over die medewaert55
Vander rivieren , ende hi swam vort
Over tote an tandre boort.
Doe bete54 Walewein die heere
Ende droochde sijn paert met sincn gllerc3,
31
31
31
Poe sat hi up] sijn goede paert
Ende volgbede achter , metter vaert ,
Om te bevredene die joncfrouwe ,
Die was bevaen56 met groten rouwe.
IIi reet so na , dat hi sack
Den rudder; ende als lii spreken macli57
Deer Walewein , die rudder vei ,
Riep hi : » Onbeit ! sprcict58 jeghen mi
Een lettel eer ghi vorder vaert."
Dander slouch met sporen tpaert
Ende glicbaerde 59 of hijs nieneGO horde ,
No ne andworde niet van enen woede ,
No hine spracG ' no hive louch,
Maer hi hief die ghecele ende slouch
Die joncfrouwe in hare ansichte
Grote slaghe ende ghediehte ;
47 Voor- noch achterwaards. 48 Geenerlei. 49 Gaan. 50 Wendde. 51 Beproefde,
52 Oever. 53 Midden. 54 Steeg af 55 De slip van zijn kleed. 56 Bevangen. 57 Kan.
58 Heil Stand ! spreek. 59 Deed zich voor. 60 Niet en. 61 Ili sprak noch
Mate.
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Bi veilen stac hise metten scilde62.
Alse dit sach Walewein die milde63
BalchG4 hi hem mee dan tc voren :
Doe slouch hi sijn paert met sporen
Ende peinsde hi soudt hem doen ontglieldcn !
Noch sprac Walewein : » Inne 6J wille niet seelden66,
Spreict jeghen mi , so doedi wel."
Doe keerde hem omme die rudder fel
Ende seide: » Ghine doet niet wel ," ter vaert67,
»Dat glei die selve strate 68 begaertGO
Die ghi mi vor ju sagliet riden.
Waendi dat ics soude vermiden
Dor86 ju , inne soude die jonefrouwe sheen ?
Neen ic ; ic doe ju selven saen70
Leven met wel groter onnere 7l ,
Spreicti enich wort mere
Te mi waert danne mi dinet goot."
Deer Walewein was wel ghemoet
Ende liovesc van sinen sinne ;
Grote doghet addi inne:
Hi andworde : » Vrient , te waren 72 !
In73 gheve om u dreghen niet twee paren74
Ende omdat ghi mi moocht ghederen75.
Dinkets u goet16 , ghi sullets onberen77
Also te blouwene78 die magliet ,
Die ghi mesvoert79 hebt ende ghejaghet !
Wat hevet soe jeghen u mesdaen ?
Menne soude ghene vrouwe slaen ;
Van vrouwen somt ons alle ere !
Onberets80 ende ne doets nemmere!
Ne latijs81 niet , ghi sullets torenR2
Hebben , ic sect ^u wel te voren !
Het doet goot met ghemake83 leven."
Die felle hevet andworde ghegheven
Ende seide : »Noch spreicti als een domme85.
62 Het puntige schild. 63 Goede , zachte. 64 Belgde hij zich. 65 Ik en.
66 Smadelijk berispen. 67 Al rijdende. 68 Weg. 69 Begeert. 70 Aanstonds.
'71 Schande, '72 Voorwaar. '73 Ik eer. '14 Peren. 75 Schaden. 76 Of gij 't ook goed
vindt. '77 Nalaten. 78 Slaan. '79 Ontvoerd. 80 Houd af. 81 Laat gij 't. 82 Leed.
83 In rust 84 Dwaze (of, wellicht , machthebbende : zie bi , hl, 33)
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raerdi wroet ghi voert al onime8 ^'
Van mi ; dat segghie ju over waer!
Dor86 ju ne lietics niet een llaer87
Inne soudsc blouwen ende slaere
Ende wildijt ooc wederstaen,
Ie soude ju sult een spel ooc Ieren t
Ghi soot met scande wederkeren
Ende het soude ju costen tleven !"
iVlettien so hevet hi verheven
Die ghecele ende slouch die jonefrouwe ,
Dies88 was bevaen met groten rouwego,
In hare ansiclite , dats mochte ontfarmen
Enen stene90 . Soe riep : » Wacharmen 9l !
Edel rudder , dor uwe doghet ,"
Sprac die jonefrouwe , » of ghi moghet
So verledicht mi van clesen !
Mach ic der groter slaghe ghenesen ,
Die ic van hem hebbe ontfaen ,
Ic wille in uwen dienste stacn.
Doet dit in alge vrouwen ere !"
Deer Walewein seide : » Bi onsen Here!
Ic saelt doen , scone jonefrouwe ,
Bi02 rudderscape. Bi mire% trouwe !
Gheeft hi u meer enen slack ,
Daar an leecht94 sijn domesdach93 ,
Dat segghic hem te voren wel."
Doe keerde hem omme die rudder fel
Ende hiet96 Waleweine , of hi wilde ,
Dat hi hem decke metten stilde.
Doe dectcn si 97 hem uptie wile98.
Hen99 vloghen noit twe pile
Daer men mede stiet in ooghen
So sere als si te gader vloghen.
Sine speilden niet ter faelgen.100
Van den halsberghe alle die maelgen101
83 Gij keerdec om. 86 Om 87 Volstrekt niet. 88 Die des. 89 Smart. 90 Dat
het een steen tot deernis zou gebracht hebben. 91 Kreet van smart. 92 Door
93 Mijne. 94 Is gelegen. 93 Dag der verdoeming. 96 Gebood. 97 Zij zich.
98 Op dit oogenblik, 99 Het en (daar). 100 Zij speelden (staken) niet mis.
101 Ringen of schubben van den halsberg (malicroh),
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Faelgierden102 als si hem
;
Ende hare 104 twier scachte 105 braken.
Deen was den andren herde fel ;r
Die orsse waren bede snel :
Si canselierden los ende vellent07.
Van sulke joste 148 mochte men tellen109
Hier na over menighen dach.
Ende als die rode rudder sach
Waleweine staen te voet
Verhueghede hem sin ende moet,
Ende waende wel te voren al
Sijn leet ende sijn ongheval
Hebben verwonne 110 ; hi merde lli niet ,
Hi tras sijn swaert. Walewein siet112,
Ende hi was verhueghet sere ,
Ende seide : » Vrient , bi onsen Here !
Ic wane wi sullen onlanghe" 3 dinglien."
Doe trac hi tswaert metten twee ringhen ,
Dat ghi wel hebt horen nomen ;
Entie twe rudders sijn tomen
Te gader. Nu laets Gode wouden"4,
Die veglie es , hi moet ter 115 moude
Alsene God niet langher ne spaerf.
Deer Walewein adde sijn swaert
Ghetrect , liet moeste nature pleglien ll6 7
Ende hevet den roden ghesleghen
Dat lii den helm altemale
Cloofde ende den hoet van stale117
Neder toten tanden duere"8.
Doe quam gheronnen dor de scuerc
Die hersene ende dat rode bloet ,
Dat up die arde wederstoet.
Doe moesti tumen 119 omme lane.
Deer Walewein seide : » God , hebs dane !
Mijn swaert hevet hem glteproevet wel120
103 onderstaken

102 Zwichteden. 103 Elkander staken. 104 Ilun-beider. 105 Lanshouten.
106 Wankelden.107 Vielen. 108 Strijd, joftte. 109. Verhalen. 110 Te boven te zijn
111 Draalde, 112 Ziet het. 113 Niet lang. 114 Beschikken. 115 Onder de aarde.
116 De natuur moest hier haar loop hebben. 111 IJzeren kap onder den helm
118 Door. 119 Tuimelen. 120 Bewezen goed te zijn.
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An desen roden rudder fel ;
Ie macher mi wel toe121 verlaten.
Waer omme soudic den gonen 122 haten
Diet mi gaf ? hi es ghetrouwe."
» Dane hebt , rudder !" sprat die jonefrouwe ;
» iVEettesen slaghe bem ie ghenesen123.
Ic wille, ju dienstwijf gherne wesen ;
Glii hebt mi gliewroken wel
Jeghen den roden rudder fel ,
Die mi met sorghe dede leven ;
Ende een mijn broeder , die es bleven
Vor hem doot , een rudder coene !
Inne gheereech noyt ander soene
Danne ghi saghet op desen dacb.
Swaer verdriet ende menighen slack
Dat was die soene die hijs 124 mi deck.
Doe ginc Walewein ter selver stede
Daer die rudder lach ghewont
Ende sere siec ende onghesont ,
Ende dede hem den helm of ende sack
Of hi yet jeghen hem spreken mach.
Iii lach in ommacht van dien slaghe.
Walewein leide nauwe laghe125
Of hine yet mochte ghenesen.
Sijns selves helm nam hi te desen
Ende lieper mede ter rivieren ,
Ende haelde water ende laefdene scierc l26 ,
Den rudder ; ende als hi bequam
Vander ommacht Walewein nam
Die wonde ende loocse 127 metten handen
Die gone 128 sprat binden 129 tanden ;
» Edel rudder , ic bidde ghenade !
Ic hebbe ontfaen van minen mesdaden
Penitentie , die mi es te swaer.
Ic hebbe der doot over menich jaer
Verdient , ende nu es sot comen130.
Ghi hebt mi mijn lijf ghenomen,
Dat es bi minen sculden wel ,"
121 op, 122 Gene. 123 Gered. 124 Ilij mij des. 125 Lettede naauwkeurig
/26 Spoedig. 127 Sloot ze. 128 Andere 129 Binnen de. 130 Gekomen.
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Sprac die rode rudder fel ;
»Mine misdaden ne sijn niet clene ;
Al waert an desc joncfrouwe allene,
Ic liebs verdient , ende mekel 131 mere,
Doe sprac deer Walewein die here :
» Vrient , so lates ju berouwen ,
Ende roept ghenade up onser Vrouwen ,
So mach uwer siele goet raet
Werden 132 , na dien dat met ju staet
Ghi hebt emmer ju lijf verloren.
Ende laet ju berouwen alte voren
Dat ghi der joncfrouwen hebt ghedaen.
Die rode rudder andworde saen :
» Waendicker mede te ghenade
Comen , ic soude van minen mesdaden
Ghaerne te ju te biechten gaen ;
Maer ie hebbe so vele misdaen ,
Cume 133 wert mire side raet."
-- »Neen , alder warelt mesdaet" ,
Sprac Walewein, » es harde clene
Jeghen die Gode ghenade allene !
Dies bedinct ju wel te voren.
God , die wert dor 86 ons glteboren ,
Hi ontfinc dor ons bittre wonden ,
Hi mach u wel van uwen sonden
puiten ; secse al uut ende uut ,
Ju biechte , nu al over luut.
Vrient , ne laet ju niet bedwellenl34
Den groten duvel uter helle.
Doedi m dat , so sidi vroet."
— »U raet dinet mi wesen goet ;"
Sprac die rudder , die daer ghewont
Lach ; » ie wille ju maken cont136
Mine mesdaet 137 , groot ende clene ,
Die berouwen mi ; maer allene
Ilebbic vele te merren 138 rouwe....
Daer heden dele scone joncfrouwe
131 Groot, zeel. 132 Goed raad (liulpe) geworden. 133Naauw•elgks, 134 Be41otten , in slaap ;legen, 133 Doet rij. 136 Bekend. 137 Misdaden, 138 Meerderen,
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Quam spelende uut haren hove ;
Ende een hare broeder van groten love ,
Een jont rudder ende een coene,
Ende een staerc139 van sine doene ,
Dese reet bi haerre siden.
Si songhen ende waren blide ;
Ende voeren meyen140 liarentaret41
Al spelende , ende ie wards glieware
Als si quamen in een wout ,
Daer voghelkine menichfout
Songhen ende dreven spel ,"
Sprac die rode rudder fel ;
»Here, dit berouwet mie.
Met mi quamen rudders drie :
Elkerlij c142 lee vet ene j onefrouwe
Die es bevaen 143 met groten rouwe :
Si sijn tonghemake 144 sere.
Ic segghe ju waer omme , here ,
In dien dat ghijs ghelovet :
Si werden alle drie gerovet.
Haren mannen 143 ende haren maghen ,
Daer si ooe alle toe saghen ,
Naemwise 146 , dies ne lieten wi niet147.
Ende dese joncfrouwe , die ghi hier siet ,
Hare dedic grote pine daer.
Wi hebben gheweset twintich jaer
Scakers148 ende mordenaren.
Wine149 lieten ons noyt enen ontfaren
Daer winels° vonden , wine daden hem pine.
Nu es mi die quaetheit anscine151.
Here , ende nu hebbics rouwe.
Ende als ic dese scone joncfrouwe
Sach , doe voeric hare bet naer 152 ,
Ende doodde haren broeder daer ;
Inne wiste noit wat ic hem weet153.
Haer selven dedic mcnigh leet
139 Sterk. 140 Zich verlustigen. 141 hier en elders. 142 Elk van hen.
143 Bevangen. 144 Bang te mob. 145 vazallen , dienaren. 146 Ontrukten wij
ze. 147 Dat deden wij. 118 Roovers 119 Wij en. 150 Wij hem. 151 lilaarhlij.
kelsjk 152 Reed ik haar nader. 153 lk had hens niets te verwijten.
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Ende gaf hare menighen swaren slach.
Ic bidde ju , here , oft wesen mach ,
Vraecht hare of soet mi wille vcrghevcn."
3,

Walewein] seide : » Ghi sect alse die goede ;
Die rike God , dor sine omoede151,
Moete ju verglieven alle mesdaet.
Edele joncfrouwe , nu liebt raet ,"
Sprac Walewein , » dor uwe ghenade
Ende vant mi ene bede ghestaden155
Dor uwes broeder siele wille !"
Die joncfrouwe ne sweech niet stille
Als soe dat horde , ende reide : » Here ,
Ghi doet ju selven grote onnere
Dat glei mi bidt. Ghine heet mi
So wat sake so het si ,156
Ic salse ju doen , bi mire trouwe !"
-- » So biddic ju , wel scone joncfrouwe ,
Dat ghi verglievet alle mesdade
Desen rudder , dor uwe glienade ,
Die hi lievet j eglien u mesdadn :
Bedi l " liet es also vergaen ,
Ju ne maechs werden 158 ander wrake,,
Hen si dattene die duvel trake159
Indie pine vander helle ,
Daer die arme sielen quellen160:
Dies ne wcrdi niet te bet ghenesen.161
Nu beraet ju van desen ,
Ende vanter 162 mede verlossen scicre
Uter pine van den felsten viere
Uwes broeder siele ende srudders mede.
Dor God gllevet mi dese bede ,
Dies biddic ju up rechte trouwe !"
Doe andworde die joncfrouwe :
Ili llevet mi brocht in groter noot ,
Ende Ininen wel lieven broeder loot ,
13,4 Genade. 155 Willig mij een b. in. 156 Gij beveelt mij niet, wat het
ook zij , of. 157 Om dat. 158 Kan u niet geworden. 159 Of de D. ztwl
hem trekken. 160 Kwijnen, lijden. 161 Daar zult gij niet beter om varen.
MI Pleeg er,

Door. PEN!NIKG.
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Dien ic minde vor t63 alle . die leven ;
Maer die bede willic ju glieven
Ende vergheven die mesdade ,
Dat mijns broeder sidle te ghenade
Met onsen Mere moete 164 comen!"
Die rudder hevet een stro ghenomen ,
Also crane alse hi daer lach ,
Ende seide : » Joncfrouwe, up desen Bach
Biddic ju vriendelijc ghenade ,
Ende verghevet mi mine mesdade."
Entie joncfrouwe heveten ontfaen165
Van dat hi jeghen hare hadde mesdacn ,
Ende andworde hem tien 166 stonden :
» God vergheve ju alle sonden ,
Die dor ons 167 coos die bitter doot.
Ghi hebt mi brocht in groter noot ,
Here rudder , ende in sulker pine ,
Daer mi in staet te sine168
Hier na over menighen dach."
Walewein was blide als hijt sach
Dat also die scone joncfrouwe
Radde vergheven met goeder trouwe
Den ridder alle sine mesdaet
Na sinen sin , na sinen raet.
Daer na begonsti sere breken469
Want hi qualijc mochte spreken ,
Dus lachi ende sweech al stille.
Echtha vraechden Walewein wat hi wille
Ende of hi anders yet begaert ?
Nochtoe m andwordc metter vaert
Die rudder, die daer lach so crane ;
» Ja ic ," seit hi , » Messanc172 ,
Mochti mi gheholpen daer 073.
Ende doet mi up een kerchof
Graven 174 , here , dor uwe doghet !17i;"
Deer Walewein seide: »00 76 ghijt doen moghet
463 Boven. 164 Moge. 465 In zoene ontvangen [door 't aannemen van 't
strooj. 166 Te dien. 167 God, die om ons. 168 Daar ik in blijven moet.
469 Af te nemen. 170 Voords. 171 Daarop. 172 Misgezang. 173 Daaraan.
174 Bogreven, 175 Bij uw deugd ! 176 IOdien
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Ghelooft mi dart dat ghi tc mi
In so wat stede l77 dat het si
Sult comen als ie ju vermane 178 !"
Die rudder sprae , na menen wane :
» Ic comer gherne , hebbics de macht ;
Ende jaens179 mi die Gods eracht ,
So saliet doen , bi 'mire trouwe !"
Deer Walewein seide : » Bi onser Vrouwen ,
Ie sal ooc doen , dat glei begaert ,
Sijt dat God mijn leven spaert."
Dus staerf hi daer ter selver stede ,
Ende hevet sincn ende ghenomen.
Sine hadden gheen langlier letten 180 daer ;
Sullen si bi daghe comen
Ter herberghe , die lien moeite vromen ls l ,
Of daer si ghenade 182 hebben mochten
So waert tijt dat sise Bochten ,
Want daerne 183 was ghene bi
Up ene mile. »Haesten wi ,"
Sprac Walewein , » ende laet ons varen
Dapperlike al sonder sparen
Daer wi herberghen moghen."
Die jonefrouwe began verhoghen181
Die des daghes was teblouwen183.
Soe seide : »Here , bi mire trouwe
Hier woont emmer , 41 186 weet waer ,
Up ene mile of also naer ,
Mijns vader broeder , een mijn oom.
Nu maerct wel ende nemet 187 goom
Of ghi ons daer raet te vaerne.
Hi saghe mi utermaten gaerne188:
Ic bidde ju dat ghi daer met mi
Vaert." — »Bi Gode , jonefrouwe, dat si !"
Sprac Walewein , » ic doet ghaerne."
177 Plaats 178 Oproep. 179 Gunt het. 180 Toeven, 181 Nut zijn. 182 Gunst.
183 Daar en. 184 Blijde worden 185 Verslagen. 186 Ik en. 187 Bedenk.
188 IN beminde mij zeer.
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FABELEN.
[Genomen uit den .Ecopet , eene verzameling van 67 Fabelen
van .IEzopus , in de helft der XIIIe Eeuw naar verschillende
Latijnsehe vertalingen in het Ned. overgebracht. Verg. hierb.
bl. 32.]
DE

KRAAI EN

DE

Fos.

Op .i. boem sat tere stont
.I. roec, ende hadde in sinen mont
J. case. Dit sack Reinaert,
Ende sprae aldus ten roeke waert :
» Dine vederen sijn soe scone,
Du mochts boven allen voglen crone
Draghen , hadstu claren sane."
— »Bi Gode , ja ic !" seidi : »God dans
Doen toendi aldaer sijn luutt.
Hi gapede , ende die case viel uut :
Den case greep die vos Reinaert ,
Ende liep te sinen hole waert.
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Dus sijnre vele te scherpe gliedreven2
Bi3 prise, die si hem's horen gheven.
f Stem. 2 Dus lijn er v. gefopt. 3 Door. 4 Zich.

DE WOLF EN HET LAM.

Een wolf ende .i. lam goedertieren
Quamen drinken tere rivieren ;
Si ghinghen drinken in .ii. steden1:
Die wolf dranc boven , dlam beneden.
Doe seide die wolf : »Du bewulst2 mi al
Dwater , dat ie drinken sal."
» Ay here !" sprat dlam , » wat segdi ?
Dwater comt van u te mi."
-- »Ja ," seide die wolf : » vloecstu mi toe?3"
Dlam antworde : »Here ! in 4 doe."
I Plaatsen. 2 Maakt troebel. 3 I,a.tert g ni,, schendt g. in. aan' 4 Ic en doe.

6.4

ESOPET.
-- »Du doelt," sprac hi: »dus dede dijn vader
Wilen4 eer , ende dijn glieslachte algader."
Dlam sprac : »In was doe niet gheboren ,
Twia soudicker af hebben toren6 ?"
-- »Noch ," seide die wolf ; » horie di spreken?
Ic wane wel , ic saels 7 mi wreken."
Die wolf sloech te sticken ende scoert8.
Dlam nochtan rads niet verboert9.

Dus vint .i. quaet man occusoen í0 ,
Als hi den goeden quaet wille doen.
4 Weleer. 5 Waarom. 6 out lijden, 7 Zal des. 8 Verscheurde 't 0 verdiend. 10 Aanleiding.

DE EZEL EN YiET HONDTJEN.

Een rijt man hadde tere stont
Enen ezel ende .i. hont.
Omdat hi hadde den hont soe wertl
Droech desel nijt ten honde wert.
Hi sack den bont in groter weelde ,
Ende dat sijn here ieghen hem speelde.
'Ja,' penst mijn here Boudewijn2,
'Wat meent mijn here , wat mach dit sijn ?
Twi meet h i dus grote feeste
Met ere quader vulder beeste ?
Ic ben beter dan die kont :
Menech ambacht es mi cont i ;
Ic doe meer pinen4 dan si twee ,
Ic draghe , ic hale , ic hebbe wee -Ic wille oec sijn mijns heren vrient ,
Ende dienen hem , daer hem die hont af dient.'
Mettien quam mijn here , die wert5.
Die esel hief op sinen stert ,
Hi macetc feeste, hi loech , hi sane ,
Soc dat hi op sinen here spranc
Met sinen vordren voeten bedt&
Ende dede hem berde lede7;
t Lief. 2 Ezelnaam. 3 lk ken menig dienstwerk 4 Arbeid. 5 Meester des
huizen. 6 Beide 7 Pijn,
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Hi wilden8 tussen an linen mont ,
In dier wise vanden hont.
» Helpe ! helpe !" riep die here ,
» Dese quetset mi herde sere !"
Doe quam9 die cnape l9 ghelopen ,
Ende dedem sine quaetheit becopen.
Si sloeghen ende si blouwen11,
Dat hem sijn leven mochte rouwen.
Aldus sijn vele liede , die prien42
Om eens anders heerscepien ;
Si hebbens nijt , si hebbens sprake ,
Dat iemen is met 13 ghemake.
Wilde hem. 9 Kwamen. 10 Dienaren. 11 Slaan. 12 Naijverig zijn. 13 Te vredé.

-08oHET AFSCHEID VAN HECTOR.
{Genomen uit het gedicht , waarin SEGHER DIEREGODGAF
eenige gevallen der Trojaansche Oorlog behandelt. De eerste
zang , Tprieel van Troyen , is oorspronkelijk ; de later volgende „bataelge" of „grote strijt" werd door Segher uit het
Fransch van Benoit de Ste More genomen , die uit de geschie=
denissen geput had , welke aan Dares en Dictys werden toegedicht. 't Is om de eenheid, die in de V zangen heerscht ,
waarschijnlijk, dat ook de beide laatste door Segher bewerkt zijn.]

Ridder Hector , den zoon des Konings van Troyen , is ten
gevolge van Andromacaas droom , die den dood baars eegaiis
voorspelde , zoo hij op nieuw tegen de belegerende Grieken te
velde toog, doorzonvader niet toegestaan meê ten strijde te varen.

Tierst dat her Hector wist , die milde ,
Dat sijn vader niet en wilde ,
Dat hi voere ten tornoye ,
Hi was in groten vernoyel,
Dat hi die vrouwe Andromaca
Te blouwen2 hadde daer na.
Hi swert si hadde sijn hulde3 verloren,
Dat sijt hem4 brachte te voren ,
I Verdriet. 2 Straffen , kastijden. 3 Genegenheid. 4 Den Koning.
5
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Sere dreyghedise utermaten ,
Ende swert dat hise altoes sal haten ;
Hets wonder dat hise niet en slaet.
Sine wapen eeyste hi daer staet ,
Die waren gheborghen over 5 side ;
Dies eyschens was die vrouwe onblide...
Si gaeft hem ende hi deedse ane.
Andromaca , na minera wane ,
Was in onmacht ter sclver stede,
Als hi die wapene ane Bede.
Si maecte groet hantgheslach ,
Want si ontsach6 den wreeden dads.
Sere bat si hem dat lii woude bliven ,
Ende hem selven niet en ontliven7
Dicke bat si hem ghenade.
Als si siet dat hijs niet en dade ,
Noch doer roepen, no doer bede,
Noch doer ghene sake mede8 —
Dat hi niet laten en woude die vaert,
Om dat si weent ende mesbaert ,
Al sout haer al de werelt vromen —
Dede si alle die vrouwen tomen ,
Ecuba, ende sijn suster mede.
Die alle drie weenden gherede ;
Alle drie hebben sine` besworen ,
Dat hi hare bede wilde horen ,
Ende hi binnen soude bliven.
Hets al om niet dat si bedriven ,
Hi en acht screyden , noch spel l ° :
» Sone ," sprac die moeder, » wet dat wel
Dat ghi mi verget algader ,
Ende den coninc uwen vader ;
Wi maken groet onghedoutl1,
In weet om wiens ghijt horen wout.
Lieve kint, wildi ons begheven ,
Hoe selen wi sonder u moghen leven !
Wat dode souden wi dan becoren l2 ,
Ochte13 wi u aldus verloren.

,

Ter zijde. 6 Vreesde. 7 Dooden. 8 Noch om iets ter waereld. 9 Zij hem.
10 Liefkozen, 11 Droef misbaar, 12 Kiezen. 13 Indien.
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Hier en es vrouwe die mocht ghedueren1t
Haer en soude haer herte scueren15 ;
Ai , lieve kint , nu doet ende blijft ,
Ende merket doch op deze wijf16.
Si screyen alle groet ende clene."
Pollexima , ende vrouwe Helene ,
Woudene bi den clede houden ;
En diedde niet al dat si scouden 17 ,
Wat si baden alle die vrouwen ,
Dat was om niet. Bi miere trouwen,
Hine wiste van moede i8 wat doen mere.
Andromaca die dreyghdi sere.
Als si liet dat niet en diet ,
Slaet si haer handen ende maect verdriet ,
Groet gheween ende groet mesbaer ,
Si sleet19 haer scone ghelu haer ,
Als of si ware des sinnes ane20.
Metter haest soe liep si dane.
In ene camere ghinc Andromaca
Om haren sone Astionaca ,
Dien maecte si met tranen warm ,
Si namoren sciere 2l op haren arm ,
In die sale liep si vermoit ,
Daer her Hector sijn cousen22 scoit ,
Voer hem warpsi sijn kint ende seght :
» Here , omt kint , dat vore u legkt ,
Dat cleine es , ende ghi selve wont ,
Soe biddic u , dat ghi mi des ont23 ,
Dat ghi mine woerd bekint24.
Ontfarme u mijns ! dit es u kint ,
Ghine sieghet26 meer na desen tijt Eest dat ghi vaert inden strij t.
Ghi stervet in dezer reze26 ,
Dat kint blijft van u wese :
Verwoet wolf ,.. verdoemt ries 27 ,..
En ontfarmt u niet dies ,28
14 Uithouden. 13 Verscheurd worden. 16 Vrouwen. 17 Hare kreten van
aftkeuring baatten niet. 18 In zijn gemoed. 19 Versleet, trok uit. 20 't Verstand verloren had. 21 Schielijk. 22 IJzeren scheenstukken. 23 Gunt. 24 Aanneemt. 25 Ziet het, 26 Strijdvaart. 27 Roekeloze. 28 Hebt gij hier geen deernis med.
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Dat ghi soe sere haet u leven ?
Twi seldi soe saen begheven
Beide mi ende uwer moeder ,
Vader , kinder , suster , broeder ?
Twi seldi ons laten verslaen ?
Hoe selen wi sonder u ontgaen ,
0 wi , o wi29 deser aventuren !"
Mettien soe viel si , ter selver uren ,
In onmacht in die sale neder.
Helene hiefse saen30 op weder ,
Die grote rouwe in 't harte doeghde3t
Om hare als si van buten toeghde32.
Her Hector was33 die niet en dede ,
Noch om kint , noch om bede;
Hi en es , clene no groet , vervaert.
Mettien bracht men hem sijn paert
Hi wilt uut rillen , hoe soet gaet34.
Mettien spranc op Andromaca ,
Si maecte soe groet gerochte
Dat ment verre horen mochte ;
Int paleis van Troyen binnen ,
Mocht elc hoeren ende bekinnen.
Si deder weenen vele tranen
» 0 wi ! o wi !" sprac si , » nu gaet ons ane
Die ure dat wi do pt wouden wesen !"
29 Wee. 30 Ras. 31 Leed. 32 Liet blijken. 33 Was 't. 34 't Koste wat het wil,

-0§0M AERLANTS INLEIDING EN BESLUIT VAN
DEN RIJMBIJBEL.
[De Rijmbijbel van JACOB TAN MAERLANT (geb. omstreeks
1235 ; f te Damme A. 1300) is Bene vertaling van Petrus
Comestors Historia Scholastiea (XIIe E.) , waaraan , door
M. , werd toegevoegd De wrake van Jeruzalem , op Fl. Josephus
bewerkt. Hij behelst overigens den hoofdinhoud der historische
boeken van het Oude Testament en eene harmonie of samenvattend verhaal der Evangeliën. Hij draagt de dagteekening
van 1270 ; een keerpunt in onze Letterkunde. Verg. bi, 7 en 8.1
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Vader , Zone , Heilich Gheest ,
Enich God zonder beghin !
Gheeft mi hulpe ende volleest
Ende gracie in minen zin ,
Dat ic vinden moeghe woert
Scone , ende die rime Boet ,
Daer ic bi brenghen moeghe voert
Dat vaste leghet in minen moet.
Maria , Vrouwe vol ghenaden !
Moeder der ontfarmicheit
Ghi hebt den menigen beraden
Ende ghetroest bi zericheit :3
Helpt mi , Vrouwe , met uwer bede ,
Dat ie ghewinne den Heilighen Gheest,
Die mi eracht ende mmgenthede
Verlene , ende sinen volleest !
Zo ben ic dan al onvervaert4
Fraye5 rime te brenghen voert
Van eenre jeesten6 , die ic begaert
Hebbe te ontbinden in Duudschc woert.
Scholastica wil ic ontbinden
In Duudschen worde uten Latiuc.
•
Vrouwe , nu moeti u onderwinden
Troest te zijn van mire pine7 !
Nu merct , die hierin zelt lenen ,
Wat nutscap hier an sal veesen.
Hierin en vindi fabule, no boerde$,
No ghene trufe9 , no faloerde' 0 ,
1VIer fraye rime ende ware woert:
Hoe die tijt is comen voert ;
Zint dat die werelt ierst begonde,
Toter wílen11 , dat quam die stonde
Dat Jhesus Christus van Hemele clam1d
Ende onze menscheit ane nam.
Hier vindi reine dachcortinghe ,
1 Voltooiing. 2 Gemoed. 3 Gij hebt menig-eon raad en troost verschaft bïj
beewarien. 4 Onbeschroomd. 3 Ware. 6 Ceschiedenie. 7 Moeite, 8 Jok!rerniien
9 Verzinsels, 10 Bedrog. 11 Tot het oogenblik. 12 blom.
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Ende oec mede ware leringhe.
Der noten ghelijct dese historie ,
(Dit merct in uwe memorie)
Die bitter heeft buten die slume l3 ,
Die scael is hart , dat menze cume14
Metten tanden can ghewinnen :
Mer al die soetheid is daer binnen.
Want de bitterheid van der jeeste ,
Dat die vroedste ende die meeste
Van lancheit tonnen ghegronden o came ,
Dats die bitterheit van der slume.
Die hartheit leghet an die scale ;
Dats , dat niement altemale
Verstaen mach , wat die woerde dieden.
Die soetheit daer af is, dat den lieden ,
Die recht verstaen ende minnen ,
Ende waerheit ende goet bekinnen ,
Datsize gheerne horen ende lesen ;
Daer mach geen verlies an wesen.
Hoert , hoe God die werelt stichte ,
Enten troenl6 mit sterren verlichte ,
Die locht mit voghelen visierde l7 ,
Ende die eerde met dieren versierde ,
Ende die vische ende water maecte ,
Ende alle goede dine gheraecte 48 ,
Ende hoe Hi lest maecte den mensche ,
[Doe] Hi [hem] alle [dine te] 19 wensche
Hadde ghemaect , die [hem] bedorste20.
Mer nu saldi sonder vorste21
Gode met mi bidden mede ,
Dat Hi mi doer [dese] waerheide
[Die ic dichte van sire wet 22] ,
Vergheve , dat ic mi besmet
Hebbe in loghentliken zaken23 ,
Die mi die lichtheit dede maken
Van der herten ende van zinne ,
Ende van der weerliker24 minne ;
13 Bolster. 14 Naauw. 15 Begrijpen. 16 Hemel. 17 Ontwierp 18 Volwrocht. 19 Naar wensch. 20 Hij noodig had. 21 Uitstel. 22 Godsdienst.
23 (Maerlant schreef in zijn jeugd ook verdichtsels) 24 Waereldlijke.

v

VAN MAERZA1 iT.

71

Ende Hi die nidighe verduwe ,
Die altoes versch ende nuwe
Ende talre stont sijn daertoe gherust 25 ,
Dat hem ummer begripens26 lust
Mijn ghedichte ende mine woert.
Ghi nidighe , merct ende hoert !
Gliine zult mi niet ghederen tonnen ,
Ghi hebbes alte spade begonnen !
Hets dompheit 27 , dat ghi u verteert.
U nijt dunet mi , dat niemen en deert ,
Dan u selven in uwen zin
Ghi hebter meer zuerheit in ;
Ghi sijts te magherre 29 ende te bleker.
Hoe sidi , voer die oghen30 , smeker,
Ende achter lude3l valsche verrader !
Met Judas moetti32 allegader !
Hebt u den nijt , ic wil dichten,
Ende mi daermede oec verlichten.
Oec en suldijs u niet vertijen33
Dor mijn zegghen , dor mijn castijen ;
Des wil in gaen aen mijn heghin.
Ay God , verciare mines zin !
es

Hier naket der hystorien inde ,
Ende34 wilde wel ', dat elc man kinde
Hoe ic hebbe na mine macht
Dware behouden ende dliegen ghewaclit53
Elc mach zinen wille waenen 36 ;
Voort zo wil ie hem vermanen
Die clerke37 zijn ende hystorien kinnen ,
Of zi iet vinden hier binnen
Te verbetren , of zijt tonnen ,
Dat zijt doen ! Ens38 onder der zonnen
Menschelic were (dat wet albloet39 ,)
En40 heeft wel verbeterens noet4t.
25 Toegerust. 26 Aanvallen. 2/ Domheid. 29 Zijt daarvan [slechts] te magerder. 30 In ons bijzijn. 31 Achter [den rug der] lieden. 32 hloget gij. 33 Ook
zult gij dat niet nalaten. 34 En [ik]. 35 En [mij voor] het 1. g 36 Moog er
naar zijn wil over denken. 37 Geletterden. 38 Daar is niet. 39 Weet dat wel
duidelijk. 40 Of. 41 Behoefte.
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Scrivers42 , die dit zelen seriven ,
God gheve , datsi goet moeten bliven ;
Want menigen en roect43 , hoe hi verdult44
Tfolc , opdat hi die plaetse vult.
Hem bid ic , dat zijs nemen goem45.
Want dit en is niet Madocs46 droem ,
No Reinards47 , no Arturs48 boerden :
Waert , datsi den boec vervoerden49
Met valschen sermonen , zi daden zonde.
Hiers over ghepijnt50 langhe stonde ,
Ende mi waer leet (wet51 wel te voren t)
Zoude die pine zijn verloren
Met hore52 valscheit , die zi seriven.
a
a
Nu dane ic Gode , diet al ghebiet ,
Dat ic met pinen hadde vorhacht ,53
Dat Hi mi gaf die macht ;
Want van Hem coemt alle doghet51.
Ay Maria , vercoerne joghet !
Fonteine der ontfarmichede !
U dane ics oec te rechte mede ,
Want ic u aen riep int beghin ,
Dat ghi getroest hebt minen zin ,
Dat ic volbracht heb ende voldaan
Die dine , die ic hadde bestaen.
Op uwen dach namet55 ende ,
Optie achtende kalende
Die van Aprille56 gescreven staet ;
Optien lach , dat onse toeverlaat
Jhesus aen u geboetscapt was :
Nu hoert , ic ben wel zeker das ,
Na die ghebornisse van onzen Here
Waert XII hondert jaer ende mere
LXX ende in een ghegaen.
Van beghinne , zonder waen ,
Der werelt waest V. dusent jaer ,
C. C. C. C ende LXIX. vorwaer ,
42 Afschrijvers. 43 Acht het niet. 44 Verdwaast. 45 Acht. 46 Zie bl. 39.47 Zie
bl. 17. 48 Zie bl. 6 en 50.49 Verkochten. 50 Gearbeid. 51 Weet 't. 52 Nunne.
5'33 Wat ik niet moeite beschikt had. 54 Kracht , rictus, 55 Nam het. 56 25 Maart,
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Ende VII daghe. Ghi , diet zelt lesen ,
Bidt onzada Here vor desen ,
Diet dichte , dat Hi hem doe ghenaden !
Zegt amen , of gliijs zijt beraden !
AMEN.

-000TOESPRAAK VAN HERTOG JAN VAN BRABANT
AAN ZIJN RIDDERS EN KNECHTEN , VOOR DEN SLAG VAN WOERINGEN.

[Genomen uit de eerste 5000 vaerzen van het oorspronkelijk Ned. Gedicht De slag van Woeringen , omstreeks 1292
geschreven door den ocggetuige JAN VAN HEELII of VAN
LEEUWE, en door hem opgedragen aan de jeugdige Vorstin
Margareta van Engeland , verloofde schoondochter van zijnen
Heer en held Jan I , Hertog van Brabant :
„ ..... ene gichte (gifte)
.. , van diétschen gedichte ,
Daer si Dietsch in leeren moghe." ]
Knapen , ridderen , ende heeren
Daden daer als die vroede ,
Ende ontfingen , met oetmoede ,
Al meest als Kerstene liede ,
Dat hoege Sacrament , met niede l ,
Daer ghewaerlike es binnen
Den Heere , daer ane steet tverwinnen2.
a

35

Doen dede die hertoge van Brabant
Sine bosinen3 blasen thant.
Doen wapende hem4 al dat here ,
Als te trekene te gliewere5.
Die hertoge was cortelinge6
Bereet , ende dede een ors 7 bringen ;
Ende daer toe twee orsse bereiden ,
Die hi voor hem dede leiden
Overdect met covertueren ,
I Vurige begeerte. 2 Waarin waarlijk besloten is de Hoer, aan Wien de zege
hangt. 3 Bazuinen 4 Zich, 5 Te wapen, 6 Spoedig. 7 Paard.
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Ende sine baniere daer bi vueren8
Ontploken9 , als ten striden bereet.
Doen die hertoge daer bescreet
Sijn ors , en sachmen nye 10 dier
In seinel• soe wijchgierl2
Noch ten striden wert ghelaten
Soe coenlike utermatent3
Alse die hertoge doen gheliet.
Sine lieden en merden 1 niet ;
Want si waren bereet sciere 1-5 ,
Ende volgeden na sine baniere
Int velt , daer sise sagen houden ,
Alse die ghene die bliven wouden
Bi hem, levende ende doot.
Vore dies hertogen conroott6
En hilt banieren en ghene
Van sinen tekene meer dan ene 17 :
Daer was sijn lichame altoes bi :
Daer die baniere voer , daer was 11i
Toten inde , van dat began.
Al dat die hertoge hadde an ,
Wapenrot , helm ende britsieren 1.8 ,
Dat hadde al teken 19 van sire banieren
Alst te rechte hebben sonde :

,

VAN SABELE20 , METTEN LEEUWE VAN GOUDE.

z
**
Die hertoge sprac toe sinen lieden
Ende gaf hen troest ten stride waert
Ende seide : » Na den coenen aert
Van uwen vordren 21 seldi dinken ,
Die men nie en lach winken 22 ,
Noch van haren heere vlien !
Wildi nu daer na tien23
Soe sal ons grote eere gevallen.
Ic belove my van24 u allen,

,

8 Voeren. 9 Opengedaan. 10 Nooit. 11 Blijkbaar. 12 Strijdbegeerig, 13 Noch
iemant , die zich zoo koen voordeed tegenover dezen strijd. 14 Talmden.
15 Schielijk. 16 Bende. 17 Was er maar den banierwaarder (of wachter).
18 Schouderplaten. 19 't Wapenteeken. 20 Op een zwart veld. 21 Voorouders.
22 Wanken , wijken. 23 Te werk gaan. 24 Ik verheug mij , met betrekking tot
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Dat ghi my dicke25 hebt wel gedient
Ghi heeren , ende lieve vrient26;
Maer nu gheet ierst ane die noot27:
Want ic dincke hier te bliven doot ,
Of ic sal tfelt met eerera winnen.
Want dat moete28 God bekinnen29,
Dat ic quam in dese saken
Dat30 ie lantvrede woude maken
Daer bi31 sal ons God bewaren.
Ic sal selve te vorst32 varen,
Want ic ben bat dan ghi
Ghemonteert33 , blijft bi my ,
Beide arme ende rike 34 ,
Soe vaste ende soe vromelike331
Dat my van achter noch van besiden
Nieman en moge toeriden.
Die ons van vore willen deren
Die sal ic alsoe verweren
Dat ons sal eere daer af gescien
Siedi mi gaen in hant36 , of vlien -Ic wille dat ghi my selve verslact !"
Sijn woort ende sijn coene ghelaet
Makede meneghen daer soe stout
Ende ten wige wert37 soe bout38 ,
Dat hen dochte , eer sijs begonnen ,
Dat die sege39 ware ghewonnen.
25 Vaak. 26 Vrienden. 27 Maar nu komt het er eerst op aan. 28 Moge.
29 Doorgronden. 30 Doordien. 31 Om. 32 De voorste. 33 Toegereed. 34 Zwakken en sterken. 35 Moedig. 36 's Vijands hand. 37 Ten strijde. 38 Stout.
39 Zege (reeds)

-OJ

STRIJD VAN HERTOG JAN VAN' BRABANT EN
DEN GRAVE VAN LUTHSENBORCH.
[Uit het werk , vermeld bl. 73. De slotregels van dit
stuk worden medegedeeld door den Brusselschen schrijver
llEINRIC VAN DEN DAMME (1444).]
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In dien wijch l van leen beiden
Mocht men groots dade sien
Van hoeger ridderscape gescien ;
Want si scenen beide alsoe stout
Alse die leeuwe sijn in dat wout ,
Alsi sijn in haren toren ,
Ende hen die ghene vallen te voren ,,
Daer si af begheren wraken;
Want ghelijc als dan die leeuwe braken ,
Alsoe brakenden dese twee
Ieghen een ; want lange ee3
Radde els anderen seere begheert.
Si lieten4 haestelike dat swert ,
Ende ginghen metten armen wringhen5
Wie anderen onder mochte bringhen.
Daer waest fel in elken side ;
Maer nochtan te dien tide
Bleef els in sijn ghereide° :
Want si waren soe vromich'7 beide
Dat niet waleg , int beginnen ,
Deen op anderen ghewinnen
Met crachte en mochte hare 9 geen.
Die een 10 wijch tusschen hen tween
En glieduerde doen niet lange;
Want der Brabantre angel!
Ende llaer gliencndicheit 12 van dade ,
Die men door noot moeste ontraden" ,
Drongen met crachte ave
Van Luthsenborcit den coene grave.
0
11ij » pordc 14 " echter al spoedig weder

Dapperlike ten hertoge waert ,
Dat hi in dinde' J diere bevochte
Daer ele anderen van lien sochte.
Daer wcrt soe coenlike toe ghereden
Ende soe ridderlike gliestreden ,
I. Strijde Losbreken. 3 Vroeger. 4 Deden weg. 5 Worstelen. 6 Zadel. 7 Dapper .
8 Wel. 9 Geen hunner. 10 Tweekamp. 11 Felheid. 12 Stoutheid. 13 Vriezen
14 Toog. 15 't Einde.
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Dat was een die meeste daet i6 ,
Beide in werke ende in ghelaet ,
Ende van ridderscape die meeste,
Die men vint in eneghe yeeste11.
Men vint in vele yeesten genoecli ,
Dat een man liede vele versloech ;
Maer men heeft niet gelesen ,
Noch van gygante l8 , noch van resen48,
Dat eneghe yeeste tont doet
Van ridderscape hoeger ontmoet16,
Dan tusschen hen tween Wert gedaen.
Al moeste die grave onder gaen ,
Van Luthsenborch die coene heere ,
Iii weerde hem nochtan alsoe seere ,
Alse ridder doen mochte metter hant ;
Tot dal Her Woutre vanden Bisdomme
Den grave reet te gemoete ,
Dien hi diep twee voete
In den lichame stat een sweert.
Die grave bleef nochtan op sijn peert ,
Doene20 die ridder gheraecte ,
Maer thant keerde hi ende door braecte23.
Doen hi den steke hadde ontfaen
Nye22 sint en mochte hi ontgaen 23 ;
Want sciere sterf hi vanden wonden.
»Doen sprac die hertoge saen :
»» Her Wouter , wat hebdi gedaen ?
» Ghi hebt den besten ridder doot24 :
»Men vindt nieuwer26 sijn genoot26 !" ''
16 Dat (het) was de krachtigste daad. 17 Feitverbaal. 18 Reuzen. 49 Ontmeeting. 20 Toen hem. 21 Brak door (het volk). 22 Niet meer. 23 Ontkomen.
24 Gedood. 25 Niewers, nergends. 26 Gelijke.

u
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BIJ DE

LUITE.

[Genomen uit twee van de negen liederen , die van den
doorluchtigen „Menestreel van Brabant" , den beroemden Hertog JAN I , ons in een Zwaabschen text bewaard zijn geble-

LIEDEREN VAN JAN 1.
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ven , waaruit ze door J. F. Willems in den Vlaamscheti
tongval zijn terug-gebracht. JAN VAN BRABANT, bloedverwant,
vriend, en kunstgenoot, van onzen beminnelijken Grave Floris V , werd geb. 1 251 , 1' 1294.]

DES MENESTREELS VRIENDINNE.

Minlike ende goet ,
Hovesch' , rein van sinne
Essi2 , ende wel gemoet ,
Die ic mit trouwen minne.
Si es coninghinne
In mire herten gront ,
Daer si es bestedet3 inne ,
Nu ende oec taller stont.
Vriendelike bevangen4
Heeft mi een roder mont
Ende twee blosende wangen.
Edelaardig , wellevend , comme-il- faut. 2 Is zij. 3 Geplaatst. 4 Gevangen
gemaakt.

MEIMAAND.

Eens meien morgens vroege
Was ic upgestaen ;
In een scoen boemgardekin
Soudic spelen' gaen :
Daer vant ic drie joncfrouwen staen ;
Si ware so wale gedaen2.
Dene sane vore , dander sane na :
»Harba lori fa3 ! harba , harba loci fa! harba lori fa !"
Doe ic versach dat scone cruut
In den boemgardekijn ,
Ende ic verhoorde dat suete geluut
Van den mageden fijn ,
Doe verblide dat herte mijn,
Dat ic moeste singen na :
» Harba lori fa ! harba , harba lori fa , harba lori fa !"
t Wandelen 2 Schoon, 3 Herba flora fa ; de krnden bloeien.
-0*0-
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DE H. FRANCISCUS VAN ASSISI EN ZIJN MEDGEZELI
VOOR DEN SULTAN ;

tijdens de

Ede

Kruistocht, in 1219.

[Genomen uit Sinte Franciscus leven (geb. 1182 , t 1226;
f. 4 Okt.), een der uitgebreidste werken van MAERLANT, op verzoek van Utrechtsche vrienden vert. uit het in 1261 geschreven
Latijn van den H. Bonaventura (geb. 1221 ,.1274 ; f. 14 Jul.).]

So dat die here hem dede vragen :
'Watsi wilden ende jaghen ?
Wanei ende wiese zendde daer T
Fransoys andworde sonder vaer4:
'Dattene3 niemen heeft gesent
Daer , maer God , diet al kent ;
Dat hi hem ende sinen lieden
Den rechten weck soude bedieden ,
Ende hem doen verstaen ooc mede
Die Ewangelie der waerhede.'
Met so groter stoutheit van zinne ,
Ende met so groter virtuut6 daer inne ,
Ende met so heten7 geeste bevaen ,
So predecti den soudaen8
Enen God in de Drievoudichede ,
Ende Cristus , den Behoudre , mede ;
Dat der Ewangelien woort ,
Datmen heeft bescreven gehort ,
Dat dus spreect , was over 9 waer
In hem vervullet al daer :
God spreect : n Ic sal u geven den mont
Entie wijsheit ooc ter stont ,
Daer J'egb en10 ne sullen sonder waen
Weder seggen no weder staen
Niet mogen , no groot , no clene ,
Alle uwe viande ghemene :"
Want" de soudaen die besach
I Broeder Illuminatus. 2 De Sultan. 3 Van waar. 4 Vrees. 5 Dat hem.
6 Deugd , kracht. 7 Vurigen 8 Sultan. 9 Waarlijk. 10 Tegen. 11 (liet woord
werd vervuld —) want enz.
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Den groten heten wille , die lach
In hem , ende sine duechdachtichede ,
Ende horde vele te gherne mede ,
Ende bat hem , dat hij t doen woude ,
Datti een stic12 daer bliven sonde.
Fransoys seide , als hem God riet :
» Wultu l3 ," sprac hi , » ende dijn diets"
An Jhesum Kerste di bekeren
Dor sinen wille ende sire eren ,
Salie alte gherne nu
Bliven dan hier met u.
» Maer eist , dattu twivels'5 zere
Om tgelove van Onsen Here
Mammets' 6 wet te latene hier —
Doe ontsteken een groot vier :
Ic wille met dinen papen 17 gaen
Mids18 in dien viere zaen 49 ,
Dattu dan kennis daer bi
Welc gelove sekersts si ,
Helichst ende best over al ,
Ende welt dat men houden sal."
Als hi dit sprac ten soudane
Seide hi weder20 : » Ic ne wane
Niet , dat mire papen hier
Enic.h aventuurt21 int vier ,
Te bescermene de wet22 sine ,
No gedoge ooc enige pine."
Bedi23 hi adde te hant genien
Enen sire papen vlien
Uut zinen ogen , als hi horde
Van Fransoyse sulke worde ,
Een out ende vander meester namen24
Van al den papen te samen.
Fransoys andworde ter stat25:
» Wiltu mi beloven dat
Vor dijn vole ende over di ,
42 Een beetjen. 15 Wilt gij (enk.). 14 Volk. 45 Twijfelt, aarzelt. 16 Moham.
meds. 17 Priesters. 18 Midden. 49 Dadelijk. 20 Andwoordde de Sultan. 21 Dat
eenig (mijner priesters) zich wagen zal in 't vuur , om. 22 Godsdienst, 23 (tin
dat. 24 Een ouden en van den meesten naam. 25 Ter dier stede.
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Dat gemeenlike du ende si
Wilt tomen an de Gods wet ,
Of 26 icker come al onbesmet
Uten eiere -- ic salre in gaen ;
Ende wardic int vier verdaen ,
Datment niemen tijen27 sal
Dan mine sonden al ?
Ende of mi de Mogentede
Van Gode bescermet mede ,
Bekent Cristuse algader ,
Die macht entie wijsheit sVader ,
Die Warachtich God ende Here
Ende Behoudre es emmermere ?"
Die zoudaen andworde zaen ,
Dat hijs niet wilde anegaen ;
Want hi vrucht28 , of het gesciede —
Dat werringe warde 29 onder de liede.
26 Indien. 27 Wijten. 28 Daar hij vreest. 29 Dat er verwarring [door] onder het volk zou komen.
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SINT FRANCISCUS' AFSTERVEN.
[Uit tiet werk , vermeld bl. 79 ]

Den broeders dochte al openbare
Dat dat een ander Job ware ;
So hem de ziecheit mee l was inne ,
So hem de eracht mee wies van sinne.
Hi was , die voorwiste lange
Die tijt van sinen henegange ;
Ende als sijn letste dach was naei
Seidijt zingin broeders daer ,
Dat hi cortelike na dat
Sonde rumen sijn aerdersch vat ,
Also hijt selve voorwiste
Bi den vertoge2 van Jliesus Cristé
Alst was twee jaer gegaen
4 Meer. 2 Verschijning.
6
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Na dat hi adde de wonden3 ontfaen
Na sijn bekeren int twintstichste jaer ,
Met mcniger ziecheit , stare ende zwaer
Gehouwen was hi in der maniere
Als een steen , die men deelt in vieren
Ende leggen sal in den muur mede
Van Jherusalem der stede.
Met meniger tribulatien te blouwen4 ,
Bat hi datmen5 tOnser Vrouwen
Te Porciuncula draghen soude ;
Want hi den geest daer geven woude
Ende zijn lij f s daer enden , sonder waen
Daer hi de gratie adde ontfaen.
Als hi was al ghinder brocht ,
Om dat hi hem hevet bedocht
Te togene7 , dat hi groot no clene
Metter werelt adde gemene ,
In gone ziecheit , die haer toget8
Dat soe al evelo verhoget ,
Heefti hem selven al naect
Uptie blote aerde gemaect10.
Daer hi dus naect up daerde giteet
Ende of doet sijn zackin 11 elect ,
Hief hi up de oghen mede
Themele waerd na zinc zeden.
Altemale was sijn sin
Te hakene der glorien in n .
Metter luchter f hant tien 15 tiden
Decte hi de wonden ter rechter ziden
Om datmense niet sonde zien ,
Ende sprac ten broederen mettien16:
» Ic ebbe 17 gedaen , dat was in mi ;
God lere u doen , dat uwe si !"
Sine gesellen , die gemene
Waren in dor 18 groten wene ,
3 De stigmaten. 4 Geslagen. 5 Dat men hem, 0 Leven. 7 Bedacht was te
bewijzen. 8 Aldus toont. 9 hwaal. 40 (llier •) Gestrekt. 41 Van een ruwen zak.
12 Gewoonte. 13 Naar de [hemelschel glorie te haken, 14 Linker 15 Te dien.
46 TeNens. 17 Heb. 18 Overgroot.
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Hem ontfacrmedc 19 sire pine.
Ten onder de gesellen zinc ,
Dien lii Biet sinen gardiaen ,
Heeft zinc begherte verstwen ;
Want20 Onse Here hem gaf den net.
Metter Naest hi up staet,
Roe , corde ende nedercieet
Heefti genomen gereet
Ende gaeft den Gods areminc21,
Ende seide al dese dine :
), Dit lenic als enen armen di ,
Ends ontfanc dit ooc van mi
Dor tgebod der horsamichede."
De helege man wart vro22 daer mede
Ende loofde metter harten Gode ,
Want hi met trouwen de gebode
Der armoede , die hi vrouwe 23 kende ,
Hadde gehouden tot en bende ;
Up leefti de hande geheven
Ende heeft Gode lof gegeven ,
Want hi , ontladen van al ,
Tote Cristuse varen sal.
Al dit so dede de goede
Dor de minne der armoede ,
Want hi geen sleet ebben ne meende
Sonder dat hem een ander leende ,
Want hi in allen dingen zere
Wilde geliken Onsen Here ,
Die arem , drouve ende mesmaect
An de truce hint al naect.
a
a
Doe de wile24 naken began
Dat starven zoude de helege man ,
Dedi vor hem al comen mede
De broeders , diere waren in de stede.
a
a
Daer toe sprac hi ter stont :
Waren bewogen. 20 Daar. 21 Arme Gods, 22 Verheugd, 25 Vroag.
24 Tijd , stond.
19
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>> kindre , blivet alle gesont
In donsiennesse25 van Onsen Hen.
Ende blijft in Hein emmermere.
Ende , want het es vorsprokcn al
Dat die coringe20 naken sal
Ende vernoy27 ende verdriet ,
Ende het nu es verre niet ,
Salieli sijn si , die bliven tonnen
In dat dat si ebben begonnen ;
Ic bem die saen te Godc sal ;
Sire gracie28 bevelic u al.
Als hi deze tale zoete
Adde geseit met goeder moete
Iliet de belegt Gods man
Den ewangeliebouc bringen dan ;
Entie ewangelie , die Jhan zeget
Diemen Witdonresdage pleget
Te lesene in Ons Heren kerke29,
Lieti daer lesen enen clerkc 0.
Hi selve , so hi best tonde
Enen salm lesen 31 begonde ;
Die letste salm32 eist, die leget
In de Vrindages vespre , als men seget
Ende seidene al toten liende 33 vort.
Dus endde de salm , dus endde twort
»Die gherechte ombieden34 mi
Tote datic van Di geloont si."
Ten letsten , alst al was vuldaen ,
Dienst ende dinge die hem bestaen35
Die helege ziele wordt ontbonden
Van den vleescc in Gorten stonden
Ende verzwolgen in de diepbede
Van der Godliker Waerhede ,
Ende Fransoys , de helege man ,
Ruste in Onsen Here vort an.
Een broeder , die sijnre jongers 36 was,
25 De vreeze. 26 Bekoring, beproeving. 27 Verdriet, leed 28 Aan zijne
genade. 29 Joan. XIiI , v. 1-15. 30 Geestelijke 31 Psalm bidden. 32 Ps.
441, Vulg. 33 Einde. 34 Rechtvaardigen verbeiden. 35 Betreffen. 3C Van
zijne leerlingen.
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Sack de ziele , sijt zeker das37,
hi ere slare sterren gedane38
Up een wit zweresin 39 voeren danelo
Boven vele waters in den trone'I
Recht vort gedragen , scone ,
Gelijc als wit ende claer mede
Van der hoglier helichede ,
Ende vervullet42 zekerlike
Metter wijsheit van Hemelrike ,
Daer de helege man ooc mede
Verdiende te tomen in de stede ,
Daer pais no leehts nes gene barste43,
Ende sonder bende rust met Karste44.
37 Daarvan. 38 In de gedaante eener heldere sterre, 39 wolkjes 40 Van
daar. 41 Hemel. 42 Vervuld. 43 Geen gebrek aan vrede noch licht is. 44 Christus.
-oho-

RECHT.
[Genomen uit het l e gedeelte van het Dramatiesch Leerdicht,
genaamd , naar zijn aanvang , Wapens Martijn. 't Is van MAERLANTS hand en schijnt bij vrij ruime tusschenpoozen geschreven. Elk der drie hoofddeelen werd een Martijn genoemd. De
dichter stelt een onderhoud voor tusschen Jacob te Damme
(hij-zelf) en een St. Maartens-man of Utrechtenaar. Verg bi 79 j
Jacob: `Napene', Martijn ! hoe salt gaen ?
Sal dele werelt iet langhe staen
In dus cranken love 2 —
So moet vrouwe ver 3Eere saen ,
Sonder twivel ende waen
Romen heren hove.
Ic zie den valsten wel ontfaen6 ,
Dic de heren connen dwaen 7 ,
Ende plucken van den stove 8 ;
Ende ic zie den rechten slaen,
Beide bespotten ende bevaen
I Een kreet als ach! of foei! 2 Ter slechter naam en faam. 3 Vrouw —
hier , als titel. 4 Ontruimen. 5 Ileeren, in tegenst. van dorpers. 6 Goed
arcueilleeren. 7 wassche p , likken , flikken, 8 Afstoffen (pluimstrijken).
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Alse die mese in die clove9
Recht of hen God verscrovet0.
111artijn , nu bericht" mi dies :
Bericht1-2 een God , die niene wies I3 .
Alle creaturen
Twi14 heeft die quade dan den kies1-5
Ende die goede valt int verlies ?
Wie salt voer rechte curen16 ?
Mijn sin seghet mi , als een ries 17 ,
Hi , die Adaem dlijfIS inblies ,
Die meister der naturen ,
Hevet bevolen : mere ende besics ;
Is dese dine waer , zo ghies'J
Der blender Aventuren ,
Die verkeert telker uren.
Marlijn: Jacob , sech , bistu verdoert20 ?
Aventure is nier een woert
Van gheveinsder spraken.
Ilreingstu onghelove voert ?
God siet alle dine ende hoert.
Wiltu den duvel maken?
Wat heeft dijn herte dus becoert21,
Dattu helts aent laegher boert22 ?
Die papen soelent smaken23:
So wordstu verbrant ende versmoert ;
In gave niet om dijn ziel een oert24.
Men mach met sulken saken
Gode niet ghenaken.
God en was nie moede noch mate ;
Int wout en is noch loef, noch blat
Buten ziere hoede.
Al dat is in elke stat26 ,
Dat behoet Hi , ende besat27
Met godliker goede28.
9 Houten vogelklem. 10 Verwierpe. 11 Onderricht. 12 Regeert. 15 Zonder begin
is. 14 Waarom. 15 [Vrije] keus. 16 Keuren. 17 Dwaze. 18'tLeven, l9 Erken daarin
20 Gek. 21. Verzocht, verleid. 22 Aan lager wal raakt. 23 Priesters zullen 't bemerken. 24 Oortjen. 25 Overwonnen. 26 Plaats. 27 Ozngeeft. 28 Goedheid.
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Al gheheingt hi dan dat ,
Dat die quade ghewinnet scat ,
Ende menne heit den vroede —
So hi hogher sit opt rat ,
So hogher val , so meerre plat29
In der helscer gloede ,
Onder des duvels roede.
Die rechtste wech ter hellen waert .
Ende die alre cortste vaert ,
Dats gheluc in sonden.
Alsemen gheen misdoen en spaert,
Ende men emmer voert verswaert
Die ziele ghebonden ,
Ende dan ghesciet , als men begaert30,
Ende nierre roect31 , wie Bats misbaert32,
Nu , noch te ghenen stonden —
So coemt die doet33 , diet al vervaert ,
Onversien (want bets hoer54 tiert)
Panden van den ponden
Die nieman en can ghegronden35.
,Jacob: Martijn , du beves mi bekeert,

Ende ghewijst ende gheleert
Van dat ic niet en wiste.
Al sie ie meer den quaden gheeert ,
Mijn herte en werdets niet verseert 36 ,
Noch in en ghenen twiste37.
Al heeft hi meer , dan hi verteert —
Ende hi ghewint , dat hi begheert ,
Met scalcheide38 ende met liste —
Ghinder werdt hi ghedestrueert ,
Ende ghebonden ende ghemeert39.
Sine knder gaen tequiste 4o ,
Ghelijc enen miste41.
29 Hoe hooger val hoe platter (en dieper). 30 Begeert. 31 (Men) er zich
niet aan gelegen laat zijn. 33 Er one jammert. 33 Dood. 34 Meur. 35 De
schatten rooven, waar nieniant hoogte van heeft. 36 Wordt daardoor geen leed
gedaan. 37 Tweestrijd. 38 Snoode sluwheid. 39 Vastgelegd. 40 Verloren. 41 Drek,
vuil (iets nietswaardigs).
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JULIUS CIESAR.
[Genomen uit het grootste en meest bekende van MAaRzijn Spieghel Historiael, vertaald (1283-1296)
uit het Latijn van Vincentius van Beauvais (f 1264) , op
last van onzen letterminnenden Floris V , ten wiens behoeve
Maerlant ook een Bestiaris (Natuurlijke Historie) vertaalde
naar den Brabander Thomas Cantipratanus (t omst. 1270) ,
onder den titel van Der naturen biome.]
LAxTS werken,

Julius was groot ende lane
Ende wel gaende in sinen gans ,
Wit van Nude , bruun van ogen ,
Entie bliscap dochten togen,'.
Staerc ende dapper was hi van leden.
In slape plach hi swerre seden2 ;
Want hem droemde so sware ,
Dat hi dirken up scoot van vare.
Calu3 voren , dat hem messat4 ,
Ende hardes leet so was hem dat.
Lettel sere dranc hi van wine ,
Onwetende plash hi te sine
In sinen etene6 ; maer indie tale
En was niemen geraect7 so wale.
Wel gelettert was hi mede ,
Dat mach men proeven hier ter stede;
Want deerste , die oint jaer besciet8
Te Rome , alsemen bescreven siet ,
Dat was Romulus , wet vorwaer ;
Ne maer .x. maende maecti int jaer ;
Doe quam Numa , diere toe dede
Laumaent ende Sporcle mede ,
Ende maecte tjaer lane , sonder saghc,
CCC. ende .lxv. daghe.
Hier naer wart Julius geware ,
Dat dat jaer te tort noch ware
Een vierendeel van eenen daghe
4 Wilden toonen. 2 Plash zwaar Le slapen 3 haal. 4 hwalijk stond.5Z&er.
6 nuit kieskeurig op zijn spijs 7 Begaafd. 8 Jaarrekening regelde.
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En sette9 , datmen vort des plaghe l0 ,
Datmen ten vierden jare name
Dien Bach , die daer over quame ,
Versament van .iiij. vierendeelen
Ende menne an dat jaer soude heelen11.
Dus sout eenen dach ebben meer ,
Dan dander viere hadden eer ,
Entie dach soudemen achter setten ,
Dat hi dien jare niet soude letten.
Voert 12 was Julius ten wapenen vroet
Enter pinen13 sere Boet.
Waest in reghene , waert inder zonnen ,
Bloots hovets plach hi henen ronnen.
Verdich was hi in sijn weck tiden14:
Letten hem rivieren in sijn riden ,
Die consti over zwemmen wel ,
Was soe te wijt , ofte te snel ;
So nam hi balgen ofte blasen ,
Die vul winds waren gheblasen ;
So dat hi dicken met genendelJ
Die sine voer reet , die hi sende16.
Alse .strijt in aventuren t7 stoet ,
Liet hi tors , ende vacht te voet ,
Omme dat sijn vole soude sien ,
Dat hi hem niet en tijdde up tflien18.
Sijn ors was alse Bucifal l9 ;
Want hen was man inde werelt al ,
Diet gheriden mochte daer bi ,
Sonder namelike hi.
Alle ghevoeghe20 , alle hoveschede2i ,
Stoutheit , miltheit , vromichede22 ,
Dies mochtmen an hem bevinden ;
Dies waert recht dattem ridders mindek,.
Gayus biet hi bi namen recht ;
Julius so biet hi echt23 ,
9 Stelde in. 10 Voortaan — deed. 11 Invoegen. 12 Verder. 13 Arbeid,
14 To velde tijgen, trekken. 15 Stoutheid. 16 Die hij vooruitzond voorbid
reed. 17 Hachlijk stond, 18 Op de vlucht toog. 19 't Paard van Alexander,
20 Eigenschappen. 21 Deugden van den welopgevoeden man. 22 Dapperheid.
23 Daarna.
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\Vant24 hi van Troien was geboren ,
Van sire moeder , alse wijt horen ,
Entie hooft 25 tor van der stede
Van Troyen hict Ylioen mede.
24 (gym dal. 25 Iloofdtoren.

TER KRUISVAART
[Genomen uit MAERLANTS Lyriesch Gedicht Van den Lamde
can Overz;e, vermoedelijk geschreven omstreeks 1292, toen Paus
Nikolaas IV eene kruistocht ondernomen wenschte te zien. j

Kerstenman ! 1 wats di ghesciet ?
Slaepstu ? Hoene dienstu niet
Jhesum Christum , dinen Here ?
Peins ! doghedehi3 doer di enich verdriet ,
Doe hi hem vanghen ende crucen liet ,
lilt herte steken metten spere ?
tLant , daer hi zijn bloet in sciet4 ,
Gaet al tequiste5 , alsmen siet ;
Lacy ! daer en is gene were6 !
Daer houdt dat Sarracijnsehe diet7
Die Keirke onder zinen spiet8
Daerneder , ende doet haer groet onnere`} ;
Ende dien 10 dunkets min no mere !
Die Keirke is van haren lenen
Ontervet : dijn herte is van stenen ,
Kerstijn , [en] gaet het di [niet] na11.
Zi is dijn moeder , die ic mene ,
Die di zuver maect ende rene ,
Als men di in die vonte dwal2.
Satanas kijnder alghemene
Hebben die mammorie allene
Bezet op dat di toe besta15.
I Christen man, 2 line en. 3 Leed hik . 4 Stortte. 5 Verloren. ti Verdedi.
ging. 7 Volk. 8 Spies 9 Oneer. 10 U en dunkt het. 11 Als gij niet getro ffen
zijt, 12 Wassche (voor u'iesch), 13 Namen alleen de voogdij (momborij) in over
'!geen u toekomt. (Echter vindt men Mamnierie voor Mohannnederii.)

VA N

DEN

LANDE

VAN

OVER'LEE.

91

Nu roept die Keirke , met groeten `venen :
Jhesus ! kijnt van Nasarenen
Men rovet dat erve , dat di toega" i :
Pugna pro patria !45
ï
In weelden zitstu hier versmoert ,
Zo dat met di is ongliehoert
Gods lachterR6 ende zine scanden ;
Du ne peinst niet om die moert ,
Die tot Akers in die poert 17 ,
Wrochten 18 die Gods vianden.
Daer is Godsdienste ghescoert 19 ,
Cloestre ende huse sijn testoert20 ,
tFolc verbeten van wreden tanden.
Kerstijnman ! twiV1 ne trecstu voert ?
Waerom zitstu hier verdoert22 ?
Du zout Hemelrike panden23
Up Gode , wiltu dien lachter anden24.
Jonfrouwen van religioene ,
Zuver ende van heilighen doene ,
Onzuverden die Sarracijne ;
Wie men hoerde23 , die was zoe coenc ,
Die Jhesus noemde , Marien Soene ,
Men dede hem torment ende pine :
Men briet26 zulken27 ghelijc den hoene ;
Zule28 wart onthalst bi den caproene29;
Zrle 30 geschout ghelijc den swine :
Ghi heren ! ghi printen ! ghi baroene !
Hoe comt , dat hem ele niet verrnoene3l
Met live , met goede , ghereet te sine ,
Te zeveren tlant van dien venine ?
a
Coninghen , graven ende hertoghen ,
Die op anderen12 orloghen
-',1-

14 Behoore. 13 Strijd voor 't vaderland'. I6 Waal]. 17 Akkaron (St. Jean
d'Acre) in de stad. 48 Dealen. 19 Verscheurd. 20 Verwoest. 21 Waarom. 22 Verdwaasd. 23 Verwerven. 24 Schennis wreken. 23 Iloorde. 26 Braadde. 27 DOM!.
28 Gene. 29 Bij de kap af. 30 Een ander geschield (zekere villing). 31 Onderwinde. 32 Elkander.
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Ende om een clene dine verraden ,
Peinst , wat Jhesus wilde doghen ,
Om u te brenghen ten Hoglien
Rike , daer altoes is ghenaden.
Zijn huus , zijn lant , staet doervloghen
Ende verwoest , als men mach toghen33 ,
Ende u en dunct niet ziere scaden 34 !
Ghi hebt Hem35 zijn bloet ontsoghen —
Twi ontkeerdi3ó Hem uw oghen !
Ghi hebt enen anderen last geladen ,
Ende laet uwen God versmaden.
Nu weert37 tij t , dat men zoude
Den scilt van sabel ende van goude
Toghen ende van lazuren 38 ;
Die niet voert treedt alse die boude39 ,
Ende wreect zire moeder , daer hi af honde
Zine Kerstijnheyt 40 , hi zalt verburen41.
Twi wil elc leven met groter vroude 42 ,
Zonder hitte ende zonder coude ,
Recht na zijn ghenoech ter curen 43 ?
Het moet al sterven ionc ende oude.
Peinst wat Jhesus gedoghen44 woude
Dor45 uwe wille , ende bezuren ;
Waer over gaen u tijt ende uren ?46
Neemt den scilt vermelioene 47 ,
Die Jhesus droech , omtrent noene ,
Op den Goeden Vridach ,
Doe hi den camp vocht , alse die coene ,
Daer hi verdingh48 maecte , ende zoene
Ons ieghen Hem 49 , die tal vermach.
Vonde men prencen ende baroene ,
Als men hier voermaels plach te doenc —
Die Keirke en dade niet zulk gheclach ,
33 Aanwijzen. 34 Gij gedenkt zijner schade niet. 35 (Om u is hem).
36 Wendt gij af van. 37 Zou 't zijn. 58 Het zwarte , gouden en blaauwc
schild laten glansen, 59 Stoutmoedige. 40 Aan wie hij zijn Godsdienst dankt.
41 Zich schuldig maken. 42 Vreugde. 43 Wel ter deeg. 44 Lijden. 45 Om.
46 1%aartee verloopt u de tijd? 47 De bloedkleur, van het kruis op 't schiid
en kleed. 48 Bevrijding. 49 En ons met God verzoent
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Want zi was des onghewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoenew
Ende bi Carle 51 , die node sack
Dat zi stoet 52 ontfinc of slach.
Wat vaerdi 55 , in desen daghen,
Met valeken bersen 54 ende iaghen ,
Ghi lantheren , ghi civitcinen 55 !
Hoerdi niet die Keirke claghen ?
Of ghi zijt van haren maghen ,
Openbaer lyets int pleine56!
Dardi uwes Kerstijnheits ghewaglien57
Zo moeti den scilt draghen ,
Die God veruwede 58 met roder greine59.
Hine liet Hem niet versaghen60
Ons te loessene uter plaghen ,
Die vloyet uter hellen fonteine
GemancG ' met torment ende weinc62.
50 Ten tijde van Godfried van Bouillon. 51 Karel den Groote. 52 Stoot.
53 Gaat gij. 54 Voortstreven , draven (rijden en rossen). 55 Aanvoerders.
56 Belijdt het in 't openbaar en volkomen. 57 Durft gij voor uw Christen
zijn uitkomen. 58 Verwde. 59 Bloed. 60 Afschrikken. 61 Te zamen. G2 Ge'neen , pleura.
-4^0-

0 INTEMERATA !
[Ondervolgende lofzangberijming dagt, van omtrent 1300.1

Ave Maria.

Ic gruete di , Maria
Gracien vol ! Die Here meiti si ;
Voer alle wive ghebenedijt sidi ;
Die vrocllt uwes lichamen
Es ghebenedijt. Amen !
0 onbesmette , ghebenedijt ,
Maria , eewelijc sonder verlijd ,
Sp[e]ciael die gaet boven allen prise;
1 Verandering. , verval.

04
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Moeder 'Gods van den Paradise
Ende nlaglset met groter eeren ,
Hardeg bequame 3 tempel ons Heeren ,
Ghellelicht vat sHelichs4 Gheest,
Dore van Hemelrike , van der welker met'(
Naest Gode weder ti lijf ontfinc
Al dat es in der weerclt tine ;
IIelt7 dine oren der goedertierheden
Te mires onwerdegher ghebeden
Ende wes mi , besondigheo , sonderlinghe
Goedertiere , ghcliulpicll in allen dinghen
0 harde lteleglie Sente Ian,
Gods buut" vercorne dienstman ,
Vricnt , die van den selven Heere
Jhesus Kerst met groter eere
Maghet best" uut vereoren ,
Ende onder dandere ghemint tc voren
Ende van den hemelschen teekine
Boven hem allen dor 12 dronken trine ;
Sijn apostel bestu ghemaect ,
Ende sijn iongre , wel gheraectl5
Sekerlike ane roupic di
Met Marien , der Maghet vri ,
Dattu mi wils verleenen
Dine lielpe metter haerre gllemeene
0 ghi twee ghimmet4 steene ,
Maria ende Sente Ian alleene ;
0 ghi twee lichte slare ,
Die vor Gode lichtet openbare ,
Veriagliet met uwer scemerheden"
Den nevel van mire quaethede :
Want ghi sift de twee de gonel6,
In wien dat , bi17 sinen Sone ,
Die Vader van Hemelrike
Hem maekte t hues specialike ,
Ende in wien die Gods Sone mede
Die verdiende smaghedoems suverhede
2 Zeer. 3 Treffelijke. 4 Des Ileiligen. 5 Deur. 6 Nieuw leven. 7 Neig. 8 Mijner_
Met zonde besmette. 10 Uit. 11 Zijt. 42 Doordrongen te zijn. 13 Schoon.
4 Gemmen, edelsteenen. 15 Schijnsel. 16 De genen , de personen. 17 Door.
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Mettien vordeele van sire minne
Vast maeete l8 met groten sinne ,
Daer Hi an die cruce hint
Ende seide dese dine :
» Sie hier dinen sone , wijf."
Daer na sprac Hi sonder blijf :
» Ian , sie hier dire moeder ;
Vort meer so wees haer behoeder."
in deser helegher minnen soethede ;
Daer ghi met Gods monde mede
Te gadere waert ghebonden ,
Alse moeder ende kint tien stonden ,
Hu l9 , meene ic onsaleghe sondare ,
Bevelic ziele ende lijf : twarc
Dat ghi20 alle wegtic ende alle tijt
Mine vaste bewachters sijt ;
Entic verbidders21 mine
Vor Gode gliewerdicht te sine.
Vort ghelove ic waerlike
Dat hu wille es Gods 22 van IIemelrike ;
Ende dat hu onwille si
Es sijn onwille , ende bidi 23 ,
Wat ghi bidt van dier wile21,
Ghi behoudet stappands sonder ghile25.
0 dese sonderlinghe grote macht !
Ende om uwer werdicheden tracht
Doet , ic bids hu sonderlinghe ,
Doet met uwer helegher bedinglie 26 ,
Dat mine herte ende mine ziele meest
Dor wandelen wille die27 Heleghe Gheest,
Die mi suver ende reen make
Van alre [sondeliker] saken ,
Ende in helegre dogheden sciere
Mine herte ende mine ziele verciere ,
Ende in Gods ende mijns evenkerstins28 minne
Te vulstane doe29 met vasten zinne ;
18 Verbond wie de genade der zuiverheid en het voordeel van Zijne liefde
verdienden. 49 Aan u. 20 Opdat gij waarlijk. 21 Voorbidders. 22 Die van God.
23 Daarom. 24 Van dat oogenblik af. 25 Terstond zonder bedrog. 26 Voorspraak. 27 le Naarrv. 28 Medecbristens. 29 Doe volstandig zijn.
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Ende naer den loep van den live
Mi bewise ende bedrive
Ter30 bliscap sire vrienden ,
Die Hem wel te wille dienden ,
Die Heleghe Gheest , die goedertiere ,
Deelre der gratien Gods , die sonder falgieren34
Metten Vader ende metten Sone
Altoes te regneerne es ghewone ,
Onversceeden32 , sondes eeneghen fijn33:
Amen , dat moete waer sijn
Amen.
:10 Ileenwijze en drijve naar. 31 Zwichten 32 Zonder onderscheid. 33 Einde.
---cao-

GEVANGENNEMING VAN FLORIS V.
[Uit de Rijmchronijk van MELIS STOKE , een tijdgenoot van
Maerlant, maar die hem eenige jaren overleefd heeft. 't Is
Bene der oudste en beste bronnen voor de geschiedenis van
Holland , bewerkt naar een Egmonds chronijkjen (uitg. door
Kluit) , naar eigene waarneming , en naar berichten van ooggetuigen. Dit belangrijk werk was bestemd voor onzen Floris V ,
(geb. 1255 , t 1296) , maar de beminde Graaf werd omgebracht eer 't voltooid was. Toen droeg de Schr. liet op aan
Floris' derden opvolger, den jeugdigen Willem den Goede
(geb. 1286 , t 1337.). Zie bl. 88.]
Hoort hier grote iamerhede ,
De de here van Amestelle dele
Op deen nameliken t dada.
Hi ghinc daer de Grave lacht ,
Ende wectene ute sinen slape ,
Dat en dorste doen gheen cnape 3 ,
Ende seide : » Ghi slaept al te lane."
Also dat de Grave op spranc ,
Ende sprac : » Wies daer ?" -- » Ic bent ," seit bi
» Ghisebreci.t. Also scone weder alst si ,
So slaepti te langhe vele :
I Dien zelfden. 2 (Te slapen.) 3 Dienaar.
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GII i sout ute varen met veder spele 4 ,
Want tweder es also scone."
Als de grave hoerde tgoiié5 ,
Sprac hi : » Ic` hebbe te langhe gheslap°n :
Roept mi enich van mintin cndpen."
-- » Ic salt doen ," sprac hi `doe,
Ende seidë den camerlinghe toe :
» Gaet tuwen here , endé sect hem dat
Ie ride vorene uter stat ;
Latene comen , als hi will."
De grave ne bleef niet stille.
Hi seide : »Heer Ghisebrecht ! hier inne
Sal ic u Sinte Gherden minner
Geven , eer wi hene rides."
Men brochte wijn ten sel 1ven tiden.
De grave hiet scinken den wijn ,
Ende seide : »Drinct vander hant mijn
Sinte Gherden minne , endti' vaert wel !"
Doe ndmj de verrader fel
Den wijn van des graven hapt ;
Ende keerde hem omme te hant ,
Ende seide : » God hoed .u'! ic -ga varen.
De grave de hiet sonder sparen$ ,
Dat men sadelde al de paert9,
Zonder beiden , Metter vaert.
Sijn neve Jan , sgraven zone
Van Henegouwen , vernam tgone ,
Ende hiet sine perden sadden alle.
Hi pensde lettel vanden ghevalle ,
Dat hem in de vaert ghesciede.
Gheraert van Vorne , ende lettel liede ,
Reden metten grave doe.
Hi sprac sinen -cnapen toe :
aVolghet mi , als ghi sift ghereet;
Ic vare voren." Ende hi- leet
De straten mitten tween kinden lo ,
Diene bede Bader minden.
vederspel (vogeljacht) uitgaan. 5 Dat. 6 Vooruit. 7 Den heildronk
behouden reize, van Ste. Geerte. Zie o. a. m. Legenden-en Fantaizien, 1848,
bh 77. 8 Uitstel, 9 Paarden, SO De Jonkers van Voorne en Avennes.
4 Ten

ter

7
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Hi reet voren ter poorten uut
Blidelike sonder gheluut.
Doe hi op de weide quam ,
Sach hi voer hem , ende vernam
Den heer van Woerden houden" daer.
Als hi sijns wort ghewaer ,
Reet hi tot hem , omdat hi woude
Vraghen , waar hi riden zoude.
Doe hi aldus quam ghevaren ,
Voeren teghen hem , tere scaren15 ,
De van Woerden , entie van Amestelle ,
Gheraert van Velsen , de morder felle ;
Daer quam Aernt van Benscop ,
Ende Gheraert van Craienhorst inden hoop ;
Willem van Teilinghen quam der mede ,
Ende Willem van Zaenden daer ter stede.
Daer quam oec mede menich man ,
De ic ghenoemen niet en can.
Als si hem quamen dus te ghemoct
Hevet hise alre eerst ghegroet.
Herman van Woerden reet hem ane ,
Als dene wille hadde l3 te vane .
Ende grepen biden breidel zaent4:
» Uwe hoghe spronghe sij n ghedaen ,
Ghine sult niet meer der voeren driven 15 !''
Sprac hi ; » Heer meester , ghi moet bliven
Onse ghevanghen , wien lief of leet."
Ic16 seg u , dat ic seker weet ,
Dat de grave hilt over 17 spel ,
Want hi loech'8 , dat wetic wel ,
Ende antworde den fellen man :
»Help !" seit hi; » in ben nochtan19."
Arnout20 sprac : » Bi Gode ! ghi sijt.
Ic moet nu 'op desen tijt
Uwen sconen sperwacr draghen 21 ,
U te lachtere22 ende uwen maghen !"
11 Zich ophouden. 12 In Bene rij. 13 Die willens was hem. 14 Spoedig.
15 G. z. dien tred niet meer gaan. 16 Melis. 17 't Voor. 18 Lachte. 19 Ik
ben 't toch niet [die misdeed]. 20 Van Benscop. 21 (De vogel op de vuist was
een teeken van den rang.) 22 Schande.
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Den sperwaer hi doe gheprant23 ,
Ende namen hem vander hant.
De grave sloech de hant ten swerde ,
Als de ghene24 'de begheerde
Hem te werne25 , mocht hem -ghescien26.
Gheraert . van Velsen trac mettien
Sijn zweert , ende swoer : »Bi Gode.,
Ghi moghet dat ghemaken ode27:
Ic sal u tsweert tote inden tanden !"
Dit mochte den grave seer anden28 ,
Datten Gheraert wilde ontliven.
Daer most hi ghevanghen bliven.
23 Greep. 24 Een , die. 25 Verweeren. 26 Zoo hij 't kon. 27 't Is ijdel
gij doet. 28 Grieven.

wat

MELIS STOKE AAN GRAAF WILLEM III.
[Ten geleide van zijne .Rijmchronijk. Zie bl.

96.]

Here van Hollant , edele grave ,
U hevet ghemaect , teenre gave ,
Dit boec ende dit were
Melijs Stoke , u arme clerc1,
Gode teren ende uwen live 2 !
Wacht , dat niet verloren blive
De name , dei ghi hebt nu.
Ende dorvijs nu4 , dat seg ic ut ,
Dat quader5 wort dan te voren ;
Ente pine6 es al verloren.
Altoes pensetl om de doghet ;
Ende ghevet ,. als ghi gheven moghet ,
Ende wat ghi ghevet , ende wien ;
Ende den srnekers8 suldi sien
Inden mont9 , ende merke wale ,
Waeromme si segghen hare tale ta ;
3 Geestelijke. 2 Leven. 3 Die. 4 Verloort gij haar nu (gij graaf zijt) 5 Dat
het erger. 6 Moeite. '1 Denk. 8 Vleiende vragers. 9 (Om de hoedanigheid te
kennen.) 10 Waarom zij zeggen wat zij zeggen.
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Oft om ghewin is haer Plateren.
Weest ghelike anderen Heren.
Hout u liede ende u lapt te rechte ,
Jeghens heren ende knechte.
Eiken man so doet vonnessell.
Dies verdient , leert hem de lesse ,
Dat recht is ende vonnesse dragliet :
So12 eist om niet , eist 13 dat hi clagltet.
Doedijsl4 niet , ghi mesdoet ;
Hi sal u werpen onder de -voet ,
Mach hi , ende segghen dan :
'De duvel soude desen man
logben dienen ofte minnen'.
Trouwen !15 wildi dat bekinnen l6 ,
Ghi hebbets groten scade ontfaen ,
Dat te voren niet was ghedaen.
Loent den ghenen , de u dient ;
So blijft hi u ghestade vrient.
Recht over den riken , als over den armen :
Ne laetse niet lopen carmen.
Doedi dit , so doedi wale.
Weest hoefsch17 in daden ende in ta l c ,
Ende seer ghestade in ghelate.
Van allen dingben houdet mate.
Ende sult minnen de Heilige Kerke
Eren papen1.8 ende clerke ;
Wegheven 19 lade so doet ere:
So sal u sterken onse Here.
De arme suldi niet versmaen.
Doet hem goet , dats wel ghedaen.
God gheve , dat behouden blive
U werelt ere in desen live ,
Ende na desen live comt daer boven ,
Daer dinghelen Gode loven !
Des onne20 u Marien Kint ! —
Seghet amen , de 21 den grave mint !
11 Doe een ieder recht. 12 Zoo doende. 13 Indien. 14 Doet gij dit.
IS Voorwaar. 16 Vernemen. 17 Edel , wellevend. 18 Priesters, 19 Gekloosterden. 20 Gunne. 21 Gij die.
-flf:}.o-------•-rt.
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[Laatste g,,tLelte van het beroemde lied dc. XIIie of
XIVe Eeuw Het dagtiet in den Oosten. De H. Geertruide van
Voorburg , Legijntjen te ` Delft en ook dichteresse (geb. XIIIe E.,
- 1358 ; f. 6 Jan.), plach dit lied dagelijks te zingen in
toepassing op den dierbaren Bruidegom , onzen Godlijken
Heiland. Zij heeft er den naam van Ste . Geertruid van Oosten
door gekregen.]
De bruidegom is , uit minnenijd , door een anderen Ridder
verslagen, die zegepralende zijn dood aan de Jonkvrouw boodschapt.

De joncfrou nam haer mantel ,
Ende si ghinc enen ganc ,
Al toten lindeboome groene,
Daer si den dooden vant.
»> Och , licht ghi hier verslaghen ,
Versmoort al in u bloei !
I` it hevet a gtledaen u roemen
Daerbi uw hooge moet.
Och , licht ghi hier verslaghen ,
Die mi te troesten plach !
Wat hebbet ghi mi naghelaten
So menich droeven lach !"
De joncfrou nam haer mantel
Ende si ghinc enen gans
.A 1 voor haers heren vader poorte ,
Die si ontsloten vant.
0 En es hier niemen inne
Noch heer noch edelman ,
Die hier met mi nu desen dooden
Ter aerden helpen can ?"
Die heren sweghen stille :
Si en gaven gheen gheluut.
Doe keerde haer die joncfrou omme :
Si ghinc al weenende uut.
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Si nam hem in hare armen,
Si custe hem den mont ,
Si custe hem gheen corter wilen .
Maer also menegher stont.
Met haren blonden haren
Dat si wreef af dat bloet;
Met hare cleene schoone handen
Dat si sijn ooghen sloet.
Met sinen blanken sweerde
Dat si sijn grafleen groef;
Met haren sneewitten armen
Dat sinet ter aerden droech.
Met haren blanken handen
Dat si dat belleken clane ;
Met hare suete heldere stemme
Dat si vigilien sane.
» Nu willic mi begheven
In een clein cloosterkijn ,
Ende draghen die swarte wilen 2 ,
Teeren3 des liefsten mijn."
9 LI hem. 2 Den »luier, 3 Ter »eren.

-off

-

DE WAERELDLING.
[Genomen uit de legende van de H. Barlam en Josaphat,
(f. t7 Nov.) : den Indischen (2Ethiopischen) Prins , die door
een vromen monnik uit het land van SennaUr tot het Christendom bekeerd wordt. Vertaald uit het Speculum historiale
van Vincentius. Overgeslagen door Maerlant (Verg. bl. 88).
Het oorsp. Grieksch wordt aan den H. Joannes Damascenus
(geb. 696 , f 780 ; f. 6 Mei) toegeschreven ; voor 't Ned. proza
zie Vaders•boeck , B. I , Ed. 1617.]
Die gene , zegt Barlatim tot den jeugdigen Josaphat , die
alleen het genot der waereld bejaagt , en zich nooit om zijn
waarachtig heil bekommert , is gelijk aan een man , die vliedt
voor den verwoeden blik.
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Van enen eencoernet , ende so versaget2
Dat hi niet daer horen sijn soen3,
Ende daer hi dus coemt glievloen,
Valt hi in enen groten pit4
Ende in den val hi ghehit5
Hem te vestene an een boemkijn ,
Daer hi mitten voeten sijn ,
Als hem dunct6 , een deel op rust.
Ende alse hem voerti bescouwen lust
Wat baten hem daer mach gescien8 ,
Heeft hi ij. muse9 daer versien
Dene was zwert en dander wit ,
Die sboemkens (daer hi op sit)
Wortel eenpaerlike knaghen gaen ,
Ende steen dat het sonde vallen saen ;
Oec sach hi in des pitten gronde
Een drake , dien 19 gherne verslonde
Ende tiegen daer sine voeten stacn ,
Vernam hi tserpent uutgaen
Te vier steden , die" hem naken.
Voert vernam hi eenre saken ,
Hoe dat boven an een tac
Een dropel honieh uut brae ,
Daer hem of quam genoechte so groet ,
Dat hi vergat al ander noot.
Pits wel die Mensehe , die hem voegpet
Ter werelt, cndel2 anders niet genoeget.
Die Doet is dat eentoren ,
Die de Mensche altoes iaget voren
heeft achterhaelt.
Teint
Die put, daer men vliende in daclt,
Dats die Werelt vol van quade ,
Tboemkin daer die muse gestade
Mit knauwen , om te vellen , bleven ,
Dat is onse cranke Leven ,
Dat vergaet nacht ende dach.
Die vier serpenten men micken l4 mach
1 Eenhoorn. 2 Schrikt. 3 Durft h. z. geluid. 4 Put. 5 Slaagt. 6 Gelijk hij meent.
7 Verder. 8 Wat hem daar van nut kan wezen. 9 Muizen. 10 Die hem. 11 [De vier
koppen van 't serpent] 12 En [dien]. 13 Tot het eind waar hij hem. 14 Begrijpen.
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Die Elementen , die alle vier ,
Bi ongheorderneerde manier
Den Mensche quetsen ende bite«,
Die draec diet al wil versliten13 ,
Oats die Hel diet al verslindt ,
Die tquade voer dat goede mint.
Die dropel van den honiche si
Der Werelt Soetheit, daer hi l6 , bi'17
Den duvel , so den sinen verblint ,
Dat hi sine vrese niet en kent's.
13 Verscheuren. 16 (De honig.) 17 Door. 18 De waerel i ^ ingdienhonignietvreesr,

DIT Is VAN HER IIUGEN VAN TYIIERIEN ,

110E HI DEN CONING SALADIJN BIDDER MAECTE ,
DOEN

HEM DIE CONING GIFEVANGHEN IIADDE IN SIJN RANT.

[Genomen uit een stuk, dat aan het Fr. Gedicht Sálad:n,
van Ridder Hugo van Tabarie-zelf (X1t e F,) , ontleend is,
door den Brusselaar HEINE v . _c AKEN (vermoedelijk te Corbeke-over-Dyle bij Leuven t, vó3r 1330), die, onder anderen ,
ook den roman van De Roos heeft bewerkt , naar het Fransch
van Guillaume de Lorris (f 1240) er . Jean de Meun (geb.
9280, f 1364). Het * wijst op eene - 'tlating, van ons of in
onze bron ; [ 1 bevatten verbeteringen.]
Heere Hughelijn van Tyberien, Arteziesch kruisvaarder, in het
land der ongeloovigen gevangen , wordt zijne vrijheid door Sultan
Saladijn aangeboden, mids hij zijn woord van eer verpande tot de
betaling van een losprijs. Saladijn beveelt daarop den Christen
held hem Ridder te maken. Later doet Saladijn door zijn
Emirs , Heer Hugoos losprijs betalen.

Doen leidene l die coninc ongespaert
Alte hant tere2 cameren binnen
Ende seide : » Her Hughe , maect mi ter vaert
Ridder , ic wille ridderscap bekinnen;
Ic hebs langen tijt begheert.
Wat ridderstap es doet mi versinnen3 ;
Leidde hem. 2 Ter Gever, 3 Verstaan.
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Leert mi haer wegen ende haren aert ,
Om den God , .die de_ IKerstene minnen !"
Her Hughe sprac : n Here , dit moet bliven4
Want u te lerene .niet en es ;
En mochte5 ,aen u niet becliven ;
Daeromme en eest u niet getes6;
Men mach geen hoger dine bescriven
Dan riddersoap , des sijt ghewes.
Ic woude7 een vreemde sake bedriven
Cledic met samite mess.

,

» Here , het sijn die hoge saken ,
Ende daer -toe al vol .heilicheden ;
Dat gire9 niet ane mocht geraken ,
Ghine waert Kersten bi verheven lo ;
Ende daer af soude sere lakenli
Mijn lof ende mijn ere , in alle steden."
--- »Her Huge , ghi moet mi emmer maken
Ridder ; wat hulpt daeromme gestreden ?
» Ghi

segt daer af soude minderen sere
U lof , ende uwe ere te 12 gaen
En mach niet13 , ghine hebbes geen onerc
Want ic hebbe u hier ghevaen.
Dies moetti nu , in alle kere ls ,
.Altoes te minen dienste staen."
-- »Soe salict dan gllerne doen , here ,
Na dien dat moet sijn gedaen."
Doen dede her Hughe den coninc dwaen1J,
Sijn hoeft kimmen, ende oec sijn baert,
Ende dedene in een bat gaen ,
Daer hi scone gedweghen l6 waert.
Hi seide : »Her Hughe , doet mi verstaen ,
Wat dit bediet , in ware waert 17 ,
Ende waeromme dat ghijt hebt gedaen?
Soe mach iet prisen , eest prisen waert."
4 Achter wege blijven. 5 tiet en mochte. 6 Voor u geen geriefelijkheid.
7 Zou. 8 Bekleedde ik een mesthoop met fluweel. 9 Zoo dat gij er. 10 ,Of gij
moest tevens tot Christen verheven worden. 11 Verminderen. 12 Vergaan.
13 Dat kan niet. 14 Op alle wijzen 15 Wasschen.16 Gewas'chen 17 Woorden.
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Here , dit bat , daer ghi nu in baet ,
Wildijt horen , dat leeric u ,
Dats dat ghi alle oncuusheit versmaet,
Daer men in mach vinden fu 18 ,
a*
Ende dat ghi ' [selke] dinghen haet ,
Ende leidt voert een rein leven nu."
- a

Dit dochte den coninc herde l- 9 goct.
Hi leidene op een bedde scone.
Hi seide : » Her Huge , macht mi des vroet ,
Wat dit bediet ? dat u God lone !"
— » Here ghi sult setten macht ende moet20
U bedde te makene in Gods trone21,
Daer ghi cwelike op roedt 22 ,
Daer spant God den sinen crone."
Nuwe linen , cleeder witte
Began hi den coninc te doene anc.
111 seide.: »Her Huge , wat bediet ditte ?
Ende wat gheeft 23 ons te verstane ?"
-- » Here , dat ghi al sondes smitte24
Sult sijn als die witte swane ,
Dat u geen oncuusheit en besmitte,
Ende pijnt u in doechden te volstane."
Hi cleedene met samite roet.
Die conine vraechde , waerom hijt dade ?

» Here , dat ghi sult geven clein ende groet ,
Na u macht , vroech ende spade ,
Ende dat ghi , tote in u doet ,
Altoes sult vorderen 26 goede dade ,
Ende waer dats die heilige Kerke heeft noet,
Suldise bescudden ende staen in staden27."
Twee swerte cousen hi den conine an doet.
Die conine vraechde waerom hijt dede ?
» Here , dat ghi overmoedichede28
Sult altoes worpen onder voet ;
18 Foci, schande. 19 Zeer. 20 Gemoed. 21 Hemel (in de eeuwige rust).
22 Rust. 23 Geeft het, 24 Smet. 2 .
en bijstaan. 28 Hoogmoed.

26 Bevorderen. 27 Beschutten
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Ende dat29 van der erden30 al u lede
Ghemaect sijn, ende ghi ter erden weder moet.
Ootmoedich maect in den Hemel stede
Den sinen , ende gheeft goeden spoet."
Een gurdelkijn31 van witten siden
Gordi den coninc , te dien stonden.
» Here , dit bediet , in maechdoms wisen32 ,
Soe sidi in reinicheiden ghebonden.
Luxurie haet God ; alsoe doedise 33 ,
Dat voer Gode es doetsonde.
Cuusheit geeft God der ingelen spise
Als ghi in reinicheden [sijt] vonden."
Hi spien34 hem ij gulden sporen.
Die coninc vraechde , waerom [dat ware] ?
» Here , dat ghi coenlike , als te voren ,
Rijt in uwe viande scare ,
Ende en laet u die bloetheit35 niet becoren .
Dat si u bringht in eneghe vare.
Bi den goude36 soe sidi besworen
Gode te dienen al u jare."
Doen gorde hi den coninc tsweert ,
Dient algader wel behaecht
Te wetene dat hijs begheert 37 ,
Ende heies her Hugen gcvraecht.
» Here , [dat] ghi sijt rechs38 , ende onrechs weert39
Wien dat ghi veronrechten saecht;
Dat ghi alse een leeu geboert
Op coenheit40 , des ghijt4l verjaecht.
Noch bediet tswert een ander zake ,
Dat es gerechte ontfermichede.
00
Soe nuldi in daden ende in sprake
42
Bescermen haer goet ende haer leden ,
Ocht aen rike heren gebrake43.
29 Om dat. 30 Aarde. 31 Gordeltjen. 32 Gelijk de maagden. 33 Bedrijft gij
ze. 34 Spande, bond aan. 35 Blooheid. 36 Goud der sporen. 37 Wat hij daarvan begeert (te weten). 38 Des rechts. 39 Voor 't onrecht [den gene] verweert. 40 Dat gij u koen betoont als een leeuw. 41 Opdat gij 't [onrecht].
42 (Van de verongelijkten). 43 Indien er gebrek aan machtige ridders was.
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Dat es der caritaten sede44."
Ene huwe 45 , wit als een snee ,
Sette hi opt hooft Saladine.
» Here , nu en laet u nemmermee
In ghere wijs hoverdich schinen,
Met gode es hoverde gevee46.
Hi worpse in die helsche pinen ,
Daer si eeuwelicke in doecht 47 wee ,
Ende baedt in den helseen venine."

Die coninc sprak : » ghebrect [yet] mi ?"
-- » Jaet 48 , here , in uwen hals [een] slach49."
— » Soe geeften 50 mi !" -» Here, in 51 der."-» 3'Waerbi5'T'
» Om dat ics niet doen en mach ;
Ende om dat ic u gevangene si ,
Daer omme boert daer toe verdrach53:
Die ridder slaen sal die moet sijn vri.
Ilet wert wel op enen anderen dach54."
Die coninc sprac : » Nu maect mi [tont]
Bediedenesse 55 , ende niet messaect 55 ,
Als diet algader wel verstont."
Als hijs vraechde , her Huge sprac :
a Here , ghi sult pensen in alder stont
Om hem , die u ridder heeft gemacct ,
Ende houden in uwer herten grout
Dat lii u leerde , al ongelaect57.
» Here , nu willic u visieren58
Vier poenten , die sijn verheven ,
Die ghi emmer moet anteren59 ,
Suldi leiden ridders leven :
Verraders scouwet60 , ende haer manieren ;
Want God heeftse verdreven ;
En laet u daertoe niet bestieren
Dat ghi valsche vonnesse laet geven.
44 Gewoonte, regel, der liefde, 45 Huif , hoofdtooisel. 11 vijandig. 47 PO
lijdt. 48 Ja het. 49 (De ridderslag). 50 Geef hem. 54 Ik durf niet. 52 Waarom. 53 Vrije over-een-komst. 54 (Als ik vrij zal zijn.) 55 De beteekenis
56 Loochen. 57 Ongeschond'n. 58 Doen h n merken. 59 B-' de hand houden.
60 Schuw.
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Dat ander poent laet u : geraden :
Beide vrouwen ende ioffrouwen ,
Vuildi ridder sijn van daden ,
Soe, moetti hem0 í dienen met trouwen
Ende na u macht . staen in staden
Als ghise in node sult bescouwen ;
Doet altoes aen hem , u ghenaden63.
Des en láet u niet berouwen.
Gode es . dat derde poent . bequame63 ,
Ende een hoge64 gemeten :
Dats - soberheit ; enen reinen name.
Dies en willic niet' ver eten ;
g
Dats , dat eiken wel betame
Te maten0 drineken ende eten.
Dat hem aen sijn ere mesquame
Dat waere Boet af ghespleten66.
Tvierde poent magic u maken marc67:
En dade- noetsake menegerandeG8
Hoert dagelijcs messe ten autare :
Daer suldi draghen u offerande ;
Ende bidt Gode dat hi u- gespare
Ende bescerme iegen u viande.
Bats oetmoet een , deel ware60 ,
Die crone draecht in allen lande."
a
a
a
Die Here es alder heren
Die moetse alle salich maken ,
Die peinsen om her Hugen leren.
Het sijn soe vele hoge saken;
Diese hem tonthoudene woude leren70
Hi soude in Hemelrike geraken.
Dit heeft gedicht , te love ende te eren
Allen ridderen , Hein van Aken.
61 Haar. 62 BewUst haar altoos uwe grootmoedigheid. 63 Welgevallig.
64 (Hoog punt) 65 Met mate. 66 ,Wat iemants eer kon schaden , dat ware
goed ter zijde gesteld, 67 Bekend. 68 Ten zij de nood deswege anders beschikte. 69 Een waarachtig deel van den gemoedsadel. 70 Die ze leert, en
er zich naar gedraagt.
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DE STERVENSSTONDE VAN DEN ZALIGMAKER,
[Genomen uit het dichtstuk der XIIIe of XIVe Eeuw Van't Komt ook voor in het Rijmboek , dat
aan MARTIJN VAN TROROUT wordt toegeschreven. Verg. bl. 28.]

den levene ons Heren.

Het was noene doe God onse Here
Gaf enen roep lude ende sere ;
Sijn torment ende sijn anxt was groet :
Die naghele stakene ter doet ;
Hi suchte, Hi bevede, Hem was onsacbtet;
Sijns selfs inde2 hoepte Hi ende wachte
Daar Hi in den anxt groet was ,
Met rechte was Hi worden las3 ;
Sijn lierte cloef4 ende ontsanc.
Die bitter doet Hem herde dwanc5.
Doe sprak Jhesus wel jammerlike
Dese tale ende wel oetmoedelike :
» Ay ," seit Hi , » hoe sere dat mi nu dorst !
Te drinckene , dat mi nu sere lust ;
Hoc gherne soudic drincken !
Mijn herte wilt mi ontsincken."
Als Hi dit seide , die Joden alle
Brachten edie geminct met galle ,
Ende maecten daer af enen dranc
Die wel bitter was ende crane.
Als dese dranc geminct was ,
Sie brachtene Jhesu , die hint wel las3,
Ende settene Hem an sinen mont
Daer hi vele dorstich stont.
Die galle dranc Jhesus , onse Vader ,
Ende seide : » Hets ghedaen algader !"
Als dese felheit was ghedaen
Doe sprat Hi dese tale saen :
»Vader ," seit hi , » vanden trone7 '.
Die mi ane Marien scone
Sondes , daer ic [afj was geboren
I 't Was hem bang. 2 Einde. 3 Slap, mat. 4 Brak. 5 Beklemde hem zeer
6 Slecht. 7 Hemel.
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Om te quitene8 die sijn verloren ,
Wat laetstu mi in desen noet
Soe langhe ! mine pine es groet !
Hoe gedoechstut9 , lieve Here ,
Dat ic soe langhe in desen sere10
Ben bevaen ! des biddic Di
Dattu saen gheefs indeel mi !
Lieve Vader , ontferme U mijns ;
Oec biddic U , ontferme U sijns
Die mi nichelden l2 in desen sere ;
Ic vergheeft hem 13 , lieve Here ,
Die mi hebben dus verraden ,
Ic vergheeft hem algader ,
In dien dat sie aldus selen doen ,
Diet" jeghen dandere selen mesdoen.
Vader, ic bevele Di te hant
Minen gheest in dine hant ,
Ic bidde U dat gien l5 moet ontfaen
Als hi uutgheet nu vele saen16.
Als Jhesus dit ghesprac
Sine soete herte gaf enen crac ,
Sine aderen scorden , sijn hals brae ,
Die bitter doet hem stappans 17 stac.
Daer versterf die menschede
Maer niet sine Godlijchede,
Dat wi weten over waer algader ,
Dat was Heilich Gheest , Sone ende Vader.
Alse dus versreden was once Here ,
Die erde bevede stappans sere ;
Donker wert over al
Die bossche , beemden , ende ertrike al ;
Die sonne liet haer seinen staen ,
Die stene cloven alle saen ;
Al die werelt werts geware.
Die Joden wordens alle in vare'18 ;
Die borne droegden19 alle na ende verre ,
8 Vrijmaken. 9 Gedoopt gij 't. 10 Droefheid. 11 Einde. 12 Nagelden.
13 Hun. 14 Den genen , die. fti Gij hem. 16 Zeer spoedig. 17 Terstond.
18 Vreeze. 19 Dorden.
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Haer seinen liet elke sterre ,
Die gordine , die inden tempel }Iine ,
Scorde stappans , ende elke dine
Wisselden te diere wilen haer nature ;
Sine doet vernam elke creature.
Ay , hier ane souden wi alle leren :
Te desen20 souden wi ons bekeren ;
Onsen Here soudén wi ereti ;
Sine werdicheit souden wi meeren2t.
Dit was onse Here , deuwelike Vader ,
Die Hem seleen hier in algader
Brachte , out die waren verloren;
Dese doet hadde Hi vereoren ;
Dit dogede Hi om enen iegeliken22,
Die enege God van Hemelrike.
Dit mael wil weten man ende wijf:
Dat deen om den anderen geeft sijn lijf ,
Als om ons dede onse' Here ,
Die wi met rechte vleien23 ende eren.
20 Iliernaar. 21 Verhoogen. 22 Allen. 23 Smee'.4en.

GODFRIED MET DEN BAARD.
[Genomen uit B. III der Brabantsche Yeesten van JAN
van Tervueren , genaamd DE CLERA. Hij was sekretaris van Andwerpen. Men heeft lang gemeend, dat hij DECKERS
heette. In 1315 had hij de V eerste B. dezer chronijk bijna
voltooid. Verg. bl. 114 ]
BoENDALI

Hoe dat van Lovene Godevaert
Metten baerde gheheeten waert,
Sal ic u hier saen
In corten woerden doen verstaen.
Hendrik . Graaf van Leuven en Brussel , was in het jaar
des Heeren 1073 met zijne ridders aan den disch gezeten , en
bedacht te midden der feestviering , en in het bijzijn van zijn
twaalfjarigen zoon Godevaert , hoe ongelukkig hij was , dat hij
voor zich en zijn nazaten het erfdeel van zijne vaderen , het
Hertogdom van Lotharingen , door den wil des Keizers had
moeten verliezen.
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» Lact varen , vader ! waer bi sorghdi 2 ?"
:eide Godevaert ;
»Het comt noch weder al te mi 3 ;
Ic saelt al noch weder winnen ,
Daer mine vorders4 waren binnen ;
Ic hebt noch weder , magic leven ,
Al hadt die Keyser noch eens gegheven5."
-- » Swiget , sone ," sprac die vader doe ,
Ghi rijt noch te jonc daer toe ,
Ende te vort sijn uwe granen 6 ,
Gine sout u niet noch vermanen7."
Doen antworde Godevaert ,
Wel na eens vroems8 mans aert :
»Vader , heere , verstaet my wel :
Ic segge u al sonder spel0 ,
Ende sweert u oec , sekerlike ,
Bi onsen Heere van Hemelrike ,
Ende bi der trouwen , die ic u si
Sculdich , nu geloves my -Sou en scene baert nemmermeer
Ic en bebbe vercregben eer
Weder 10 Lotnike ende Brabant ,
Ende algader mede dlant
Dat Karel die hertoghe verloes ,
Dies ghi soe dicke vermaent ll altoes
Ende doeter af soe vele slagen."
-- » Sone , soe seldine l2 lange dragen ,"
Seide die grave , » eert sal gescien."
Die heerera loegen alle mettien13
Dat die jonge grave daer seide :
Doch soe bleeft ene waerheide :
Want bijt seder ghewan al ,
Alsic u namaels seggen sal.
1 Geschiedenissen. 2 Laat het gaan , zoo als het kan — waarom ontrust
gij u. 5 't Komt alles nog we@r aan mij. 4 Voorouders. 5 Nogmaals wechgegeven. 6 Baardharen. 7 Gij moet u nog niets onderwinden. 8 Wakkeren.
9 Scherts. 10 Ik zal mij den baard niet scheren, alvorens ik herwonnen
hebbe. 11 Waarvan gij zoo dikwijls ophaalt, 12 Zult gij hem (den baard).
13f Met dat gene.

8
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VAN GODS WESENE.
[Genomen uit B. I van Der Leken Spieglsel (1330) , door JAN DE
CLERC, won. te Andwerpen (verm. bl. 112); verkeerdlijk DE DECIiEE of DECKERS gen. ; oorsp. heette hij BoENDALE. Hij heeft uit

verstb. Lat. bronnen geput, en droeg dit Leerdicht op aan Hertog JAN III, die mede de kunst beoefende (geb.1300 , f 1355).]

Men vint simpel liede so keel
Ende int ghelove so weed ,
Dat Bijt houden in haer verstaen
Dat God is alsc mensche ghedaen3
Die lichame ende lede heeft
Also Hi onse menschen gbeeft
Neen hi niet , diet wel verheest 4 :
God is altemale gheest ,
Daer hemele ende aerde [vol] sijn mede ;
Nochtan en volt Hi ghene stede.
Op een ure is Hi over al ,
In hemel , in zee , op berch , in dal ;
Hem en es verborghen twint6 ,
Die alle herten binnen kent.
Sine doghet , sine tracht , sine Godlichcde ,
Sine gherechticheit , sine milthede
En mochte7 u niement orconden8 ,
Al sprake hi met dusent monden.
Nochtan gaet sine ontfermicheit
Boven al dat hier is gheseit.
Dats ons een groot toeverlaet9 ,
Op dat wi daer op en doen gheen civaet ;
Also sine -wijsheit diep
Alle dine van niete sciep ,
Also zoude Bijt ontmaken zaen ,
Alle in een oghe opslaen ;
Ende dit hout al zinc mogenthede
Staende aldus in sine stede" ;
Ende dade Hire sine hoede of yet ,
' Oningewijd , ongeletterd. 3 Zwak. 3 Gevormd. 4 Doorvorscht. 5 Plaats.
6 Niets. 7 Zou kunnen. 8 Bekend maken. 9 Troost. 40 En dit alles houdt
zijne macht aldus op ieders plaats in stand.
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Het worde weder al niet ;
Want het van niete al is comen ,
Als ghi hier voren hebt vernomén.
Waenstu , zot mensche , dat Hi
Na sine ghedane sciep di
In des lichamen vorme ,
Die eten sullen die worme ?
Neen Hi niet , waerlijc :
Du beste een vuul slijt ,
Ende stinckende als een mes" ;
Ende die Godheit , Si es
So edel ende so scone ,
En is niement onder den trone12
Dat hire of spreken mochte.
Dusent zonnen , dienren siet ,
En waren so scone niet ,
Noch al Hemelrike mede ,
Als Hi is in sijnre Godhede ;
Want alle natuerlike scoonhede ,
Beide boven ende beneden ,
Moeten alle uut hem rueren 13 ,
Die meester is der natueren.
Sine diepheit is zonder gront ,
Sine hoocheit en es niement tont ,
Sine dicheit' 4 is onghemeten ,
Niement en mach volweten
Sine ghedane , noch sijn wesen ;
Ende die daer meest na lesen ,
Dolen meest weder ende weyls
Alse die blinde die slaen na tey ,
Dat haerre gheen 16 gheraken en cand
Hets waer , ghelijc enen man
Ghinc die Gods Zone op aertrike,
Die God was ghewaerlike ;
Maer sine Godheide ghedane
En scouwedmen daer niet ane ,
Mar sine godlike dade ,
Die hi wrochte vrooch ende spade ,
11 Mest, iets vuils, nietswaardigs. 12 Hemel. 13 Voortkomen. 14 Omvang.
45 Her- en derwaards. 46 Niemant hunner.
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Die sachmen daer aen openbare.
Ooc sietmen inden outhare17
Dat bróot , des sift ghewes ,
Daer Hi ghewaerlijc in es ;
Mar die Godheit in dien18
Blijft daer al onghesien.
Thoochste wesen dats die Godheit ;
Daer in es een Drieheit :
Dat sijn drie in een , ende een in drie.
Meerrel9 wonder en sachmen nie
Onder den hoghen throne ,
Dan één wesen , drie persone ,
Ende drie persone in énen God.
Niement en si zo zod ,
Dat hi daer op te langlie dure20
Te wetene Gods nature.
Die mensche can hemselven cume 21 bekinnen
Hoe sonde hi Gode dan versinnen 22 ?
47 Autaar. 18 Daarin. 19 Grooter. 20 Verwijle. 21 Naauwelijks. 22 Begrijpen.
-ogo-

HARTVERHEFFING.
[Een Lied der XIV e Eeuw.]

Wed!. op ! wech op ! dat herte mijn ,
Dat heeft getruert soe langen tijt.
Wi willen fris ende vrolic sijn ;
Soe es mijns trueren alles quijt.
Ons Bomt noch huden een salich lach :
Vaer benen mijn ongelucke !
Ende al dat mi beswaren mach ,
Dat settic achter rugghe.
Wat soude mi alder werelt Boet ,
Soudic daervan gheen vroude haen t :j
Dat mi beswaren mach den moet2 ,
Dat willie altijd varen laen3.
Ic ha4 gedacht : het is alsoe :
Vreugde hebben. 2 't Gemoed. 3 Laten. 4 Had,
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Wien alles loet ter herten Beet ,
Die mach wel Belden wesen vroeg ;
Sijn Verte wenich vrouden heets.
Dat sprak een rein drut7 salech wijf :
Ic soude mijn trueren laten ;
In goeden moet hout al dijn lijf8,
Gaet vroudelic op der straten !
Wat sonde mi , enz.
Als ic van haer gesceiden was ,
Had si das haer besonnen :
Och , laet nu weder horen das ,
Ocht gijt mi woude gheonnen9
Dat ic di soude wesen gheil l° ,
Dat waer mi wel ter hertsen ll :
Ghesciede mi soe groeten heil
Ic soude vroudelic l2 scertsen.
Wat soude mi , enz.
.i Blijde. 6 heeft. 7 Geliefd. 8 Blijf levenslang welgemoed. 9 Verleenen.
f0 Geheel de uwe zoude wezen. 11 Dede goed aan mijn hart. 12 Vrolijk.

-080-

DES HEEREN KOMST.
[Uit het 8 e Boek van den Spiegel Ilistoriael (de VI eerste
dabt. van 1316) , door den schrijver , bekend onder den
naam van LODEWIJC `'AN VELTHEM (geb. omst. 1275).]

B.

— -- Die Rechter sal tomen
Te middernacht , hebbic vernomen ;
Niet om die vrese des tides1
(Alse Augustijn doet ons gewises2) ,
Maer om die sake der donkerheit ,
Dat es te seegen siere heymelijcheit3.
Des Rechters comste die sal Sijn
Alse ene haestige blixeme fijn
Ende ene claerheit , die dan sal
Sonne ende mane bedecken al ;
I

Bangheid

des tijds. 2

Ons verklaart.

[het beel]] der geheimzinnigheid.

3 Maar wij l het dan donker is ; d.
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Niet dat si haer seinen selen laten ,
Maer bi gelike van desen straten`.
Anders leest men overwaer ,
Dat si sevenvout clacrreh daer
In dien dage sal seinen dan ,
Dan si nu gescinen can :
Maer in den aanscine (hebbic vernomen)
Des gewarich6 lichts , dat dan comen
Sal , so selen si7 alle om desen
In haren naturen donker wesen.
Onse Here sal in der locht na dat
Hem vertonen , ter selver stat8
Aldaer hi op te Hemel clam.
Vor hem selen sijn , als iet vernam ,
Gelijc enen9 verwinre groet ,
Alle die tekene van siere doet ,
Ende alle die instermente gerede
Daer hi vore Bedoet was mede :
Dat cruce , die nagel , die crone ,
Entie glavie 10 : oec na tgone
Daer ave seget Crisostimus :
Dattie Ingele selen daer dus
Dat cruce hoge dragen daer
Op haer scouderen; ende vorwaer
Sine coninclike comst daermede ,
Gelike enen der heerscher , mede
Vore boetscapen' 1 si dit daer.
Niet allene , wet12 vorwaer ,
Metten cruce , maer openbaer
Met sinen wonden sijns lichamen ,
Ende sinen tekenen alle tsamen
Van sinen wonden sal hien l3 togen ;
Om dat Hi daer met wille vertogen
Dat Hi die selve Here oec sy ,
Die Hem crucen liet om di.
4 Den gang dier klaarheid. 5 Zij zeven maal helderer. 6 Waarachtigen.
(De hemellichamen). 8 Plaatse. 9 Voor een. 10 Speer. 11 Zeggen --- aan
12 Weet. 13 Hij zich.

I
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VOLLE MAAN IN DEN WATERMAN -- EEN
DOODSTEEKEN.

[Uit Die tracht der Mane van
(XIVe E.).]

HEYNRIC VAN HOLLANT

Ic bidde Gode , dat Hi minen sin
Vorlichten moete , dat mijn begin
Te goeden ende moete comen ,
Enten ghonen moete vroment
(So dat hijs moete worden vroct) ,
Daer dit dicht omme bestoet2.
Ic wil striven wander mane ,
Hare craft , na minen besten wane,
Als ic bescriven hebbe vonden
Van Ypocras3 ende ontbonden.
Alse die hoghe meester seghet,
Dat cic visiker4 die levet
Gheleert sal vandien sterren wesen ,
Sal hi den mensclie moghen genesen.
Comt [in] Aquario n in vollen lichte
Die mane , als ie dichte ,
In Saturnus quade anschijn ,
Ende iement siec wort , dat moet sijn
Int hovet ende in die been ,
Van arbeide over een.
Nu es hem wee , nu es hem bat ,
Nu honghert hem , nu werf hi sat ;
Hine weet niet wat lei wille ,
Hine mach niet liggen stille.
Es die mane in Aquario
Met Marcurius of Saturno ,
Het moet van swarten colera6 comen
Die siec dan wort , heb ic vernomen.
Ende wasset die mane , ende vint si niet
I En hem moge baten, 2 [[k] ondernam. 3 Ilippokrates. 4 Geneeskundige,
3 Den Waterman. 6 Galuitstorting.
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Ene goede planete — dat besiet .
Eer si comt in opposito7
Dat hem donghemac quam to ,
Hi moet sterven , dan es gheen blijf ,
1st man , kint , ofte wijf.
Dit makede van Hollant Heynric ,
Die daer omme wakede ten stic9 ,
Eer hijt in Dietsche dus heeft bescreven,
God gheve hem tewelike leven
Ende hem19 allen diet horen lesen !
Amen ! ic slaes of met desen.
T 180 graden verder, 8 Vertoef. 9 Een poos om waakte. 10 Ilun.

-oio-

JESUS VOOR PILATUS.
f Genomen uit het II B., kap. 36, van Der Leken Spieghel,
vermeld bl. 114. Dit stuk is gevolgd naar een Latijnsche vertaling des zoogen. Evangelies van Nikodemus , kap. IV-- VIII.1
Pylatus sprac mittien :
» So houten~ , ende doet hem al
Dat uwe wet leren sal."
Pylatum antwoorden si :
»Datmen2 cruce dat willen wi !"
Pylatus sprac : »Dat en is niet goet."
Doe sach hi opt vole dat daer stoet3 ,
Ende sach daer vele liede weenen.
Hi sprac : » tEn is den ghemeenen
Volke niet lief _ Jhesus doot."
Die Joden spraken weder bloot4:
» Daer omme tomen hier jonghe ende oude
Om dat Jhesus sterven zoude."
Pylatus sprac : »Wat is sine misdaet ,
Dat hem emmer te stervene staet5 T'
-- » Om dat hi seit ," spraken si ,
1 Neemt hem. 2 Dat men hem. 3 Stond. 4 Zonder te-rug-houding. 5
gij steeds zijnen dood eischt.

Dat
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Dathi Gods Zone ende Conine si."
Nichodemus quam voort ghegaen ,
Ende is voor den rechter gliestaen ,
Ende bat hem dat hi horen woede
Een luttel , dat hi zegghen zoude.
Pylatus sprac : »Segt an."
Nychodemus sprac : » Ic segt u dan.
Ic quam ," seit hi , »al toten papen° ,
Ten oudren vanden Joodscapen ,
Ende ten Leviten , twaren7 ,
Die in die synagoghe versamant waren.
Ic seide : Ghi heren , ghi doet quaet ,
Dat ghi zo zere staet
Om te bedervene desen Mensche,
Die tekene doet van wensche8 ,
Die zo scone sijn ende zo goct
Datse noit mensche en dede die Hi doet.
Laat Hem bliven in rasten 9 ,
Ende wilt merken ende tasten :
Ist dat Hi mit Gode werct ,
Sine tekene sullen ghesterct
Bliven , ende altoos staen ;
Ist ooc anders , zi zullen vergaen ;
a
a
a
Hier bi zo radic u dan ,
Dat ghi laet rusten den Man ;
Want hine heeft , clein noch groot ,
Verdient enigher doot."
Die Joden antwoorden nu :
»Du bist zijn jonghere lo -- dat bistu
Ende werkes al na sine voort."
Nichodemus sprac : » Nu hoort:
Is die rechter sijn jonghere , bi di"
Dat hine gherne bilde vri
Ende vcrlooste uut uwer macht ?
Daer omme heeften des keysers eracht
In deze waerdicheit gheset ,
Om dathi elken sal doen wet12."
6 Priesters. 7 In waarheid 8 Voorbeeldig. 9 Met rust. 10 Leerling 11 Om
dat. 12 Recht.
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Die Joden worden erre l3 doe ,
Ende spraken Nichodemus toe ,
Alse honde die op andrent4 schieten :
» Sire's waerheit moetstu l0 ghenieten ,
Ende deel met hem hebben te samen T.
Nichodemus seide : » Amen
Dit ontfa t7 ie al ghereit ,
Ghelijc dat ghi hebt gheseit."
Doe seide een Jode, die daer quam voort :
»Rechtere , mach ic spreken een woort ?"
Die rechter seide : » Ja du."
— » Here ," seide hi , » ic segglle u ,
Ic lach achtendertich jaer
Op mijn bedde van ziecten zwier.
Jhesus quam eens al dare ,
Ende glienas openbare
Beseten liede vele , twaren ,
Ende die anders ooc ziet waren.
Doe droechmen mitten bedde mi
Tote Jhesum , ende Hi
Sprac te mi eer yet lane :
»Doch 18 wech dijn bedde , ende ganc !"
Ende ic dede mijn bedde wech ter vaert ,
Ende ghine ghesont thuus waert."
Die Joden seiden te Pylatum dan :
»Her rechter , nu vraecht den man
Op wat daghe hine ghenas."
Doe seide die man : »Het was
Saterdach10 , doe dit ghevel."
-- » Her rechter , wi seident u wel ,
Spraken die Joden , » dathi
Den Saterdach niet en hout vri ,
Ende die duvele dan uut 20 eoort."
Doe quam daer een Jode voort :
— » Her rechter ," sprac hi , » wilt mi hooren :
Blint so was ic gheboren ;
Ende daer Jhesus liden21 zoude ,
Riepic op Hein also houde22:
13 Grant. 14 Elkander. 15 Zijner. 16 Moogt gij. 17 Neem ik aan. 18 Sprak
aanstonds tot mij: „Doe. 19 Sabbath. 20 Oproept. 21 Voorhijkomen. 22 Ras.
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» Davids zone , wilt mijns ontfermen !"
Ende Hi hoorde mijn carmen,
Ende leide op mijn oghe zijn bant ,
Ende doe sack ic alte bant."
Een ander Jode trat oec voort ,
Ende seide : » Heer rechter , nu hoort :
Ie was al erom ; — dat ic so was ,
Met enen, woorde Hi mi al ghenas."
Een ander sprac ten selven male :
» Ic was lazers altemale :
Met enen woorde ghenas Hi mi."
Een wijf stont ooc daer bi ,
Diemen noemet Veronica.
-- » Ic was ziet ," sprac si hier na ,
» Vander bloet sucht twalef jaer ,
Doe quam ic Hem so naer ,
Dat ic eens sijn elect taste ,
Ende voort aen haddic raste
Mijns onghemaecs , ende was ghcnesen."
Die Joden spraken : » Wi lesen
In onse wet al over al ,
Dat gheen wijf tughen25 en sal."
Doe riepen daer int ghemeen
Vele liede over een :
» Hi is prophete ende goet man ,
Die scone miracle doen can ,
Dien de viande24 sijn onderdaen."
a
a
Doe dede Pylatus te neme
Comen den selven Nichodeme :
— » Gheraet mi ," sprat hi , » des kiddie u
Wat ic hier mede doen mach nu :
Want ic ducht , in minen waen25 ,
Dat tfolc elc andren mach verslaen26."
23 Getuigen, 24 Duivelen, 25 Gedachte. 26 Zal nederslaan.

,
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VAN SINTE KERSTINEN.
[Genomen uit het Leven van Ste Christina de wonderbare
(geb. 1150 , . 1224 ; f. 24 Juli) , in de XIVe Eeuw ver
Broeder GERAERT , een minder--taldorenLimbug
broeder vermoedelijk uit het klooster van St. Truiden , naar
het Latijn (1232) van Thomas Cantipratanus (verg. bl. 88) ,
op verzoek van Jonkvrouw Femina van Hoye , nonne in het
edel vrouwenklooster van Mielen :
„God geve hen allen geluc ende ere
Die in dat cloester begeven sijn ;
Daer sijn mijn vriende binnen , ende mijn
Suster , ende ander mine vrient ,
Die dies dicwile hebben verdient ,
Dat ic hen met haven uien can vergelden."
Ook het HS. , waarnaar de druk gevolgd is , schijnt van
de pen des dichters te zijn , en dus de spelling hier , bij uitzondering , gelijktijdig met het opstel,]

Ghi die dit leest sell weten wale ,
Dat dit puer waer es altemale ;
Want et hebben getueglit die ' gaste
Die so gewarech2 sijn en so vaste
Dat si der waerheid nien3 souden af gaen ,
Al soud men hen haer hoed` af slaen.
lc lie5 dies oec , en et es waer ,
Dat vele , dies wi lesen daer ,
Boven der minschen verstennesse 6 geet
Want ic dat voer waer wel weet ,
En ic dat merke , en ic dat kinne ,
Dat hier vele gescreven staet inne
Van deser heilegher creaturen ,
Dat , na gemeinen loep der nature ,
Engeensins niet gescien en mochte ,
Weer7 dat men daer toe redene sochte ;
Maer God ons Sceppere vermaght al vel
I Zulke knappe nuenschen. 2 Waarheidlievend. i Nooit en. 4 hoofd.:; Belijd , beken. 6 Verstand. 7 Ware 't.
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Dat boven natuer es en nieman eI.
*
3
M
[Et geviel so] met Gods gratien
Dat si haer so uffende8 in contemplacien ,
Dat si daer af wart so cranc9 ,
Dat si daer na starf eer iet land°.
Doen leidmen den licliame in midden li al doei ;
De vriende , de sustre , maecten groet
Seer12 , en weenden te vollen genoech13.
Men droechse ter kerken des morgens vroeclt :
Eli doen men de messe sant voer hare,
Stont op de lichame in de bare ,
En vloech opte balken staen
Van der kerken , also saen
Als enech vogel gevlieglien mocht daer.
En als de liede dies worden gewaer,
Die daer waren , so vlouwenghe gemene r ,
Sonder dit oudste susten allene
Bleef loer met anxste te haren onwille' 5 ;
En Kerstine , si bleef daer al stille
Toet dat de messe ut was bracht16.
Doen dwancse l7 de priester metter eracht
Dies Sacraments , dat si daer neder
Van den balken moest comen weder.
Sulkel8 liede lieten verstaen
Dat haer geest had aengedaenl9
Sodeneghe suptijlheit20 , dat hi niet wale
En const geliden 21 sonder quale22
Den roke23 van den minschieken lichamen.
Doen leiddenghe24 haer sustre te hueswert te samen ,
Eli vermaectenghe25 en dedens eten.
Hier na so vlau26 de heileghe Kerstine
Der liede geselstap in de wuestine ;
Want et docht Baer sorchlec en pine27
8 Oefende. 9 Zwak. 10 Al spoedig. 11 In 't midden [van 't huis, op den
grond]. 12 Misbaar. 13 Overvloedig. 14 Vloden ze alle. 15 Ondanks zich-zelve.
16 Opgedragen was. 17 Dwong haar. 18 Dez3 en gene. 19 Aangenomen.
20 Fijnheid. 21 Uitstaan. 22 Ongemak. 23 Reuk. 24 Leidden haar. 25 Verkwikten haar, 26 Vlood. 27 Smart
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Onder de liede van ertrike te sine.
Daer omme so clam si op die boem 28 ,
Et es de waerheit , en29 es geen droem,
Op doverste 0 der torene ende der kerken
So sachmenghe vlien als ment woud merken ;
Op alrehande dinghe die hoghe waren
Mocht menghe31 menechwerf sien varen ,
So dat men waende seker van hare
Dat si al vol van vianden 32 ware.
0
*
u.
Als si thaer selve was weder comen
En si haer eracht had weder genomen ,
So seidse met doghene33 eri met smerten ,
Met groter betterheit van herten ,
Van den state daer hier boven
Es af geseght: n Ay , o verscoven 34 ,
O onseleghe werelt , die niet en kint
Uwen Sceppere noch oec en mint.
O werelt waer om en dienddi Hem niet ?
Waer om en mereti niet , en siet ,
Dat Hi u langhe heeft gespaert?
Ontfarmen en sparen , dat es sijn aert :
Wouddi35 sijn goetheit noch besien36 ,
Ghien soud van Heme so sere niet vlien.
Als were37 een ander werelt nochtan
Died weder 38 seide , en die u van
Hem woud keren, ghien constes gelaten ,
Ghien moesten minnen sere utermaten39.
O wonderlec werelt , du heefst di gekeert
Van Hem , die di al goetheit leert;
Du heefst dijn oghen gesloten van binnen,
En dinen Sceppere en wilstu niet kinnen."
28 Boomen. 29 IIet en. 30 Het bovenste. 31 Men haar 32 Booze geesten.
33 Lijden. 34 Verworpen. 35 wildet gij. 36 Overwegen. 37 Al ware er.
38 Tegensprak. 39 Gij kondt niet nalaten Item boven mate te beminnen.

-oho-
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EEN PREEK VAN SINT AMAND.

[Genomen uit het Leven van Sinte Amand , „Apostel der
Nederlanden" (geb. 571 , f 661; f. 6 Feb.) , door den Bruggenaar GILLIS DE WEVEL (Volt. 27 Jan. 1366).]
110E AMAND II/ER ONTBAND I DIE EWANGELIE DEN VOLCKE , DAER
SENTE JAN SPREECT VAN DER PENITENCIEN.

» In illo tempore venit Johannes Ilaplista
Prcedicans in deserto Judee , et cetera2.

Pays van daer boven si met ons allen !
Broeders ghemeene , laet ons vallen
Up die ewangelie van den daghe van lieden ,
Alsoot predicte in waerheden
Die goede Sente Jan-Baptiste ,
Die voorloopere was van Jhesus Christe.
Ic salt hu allen doen verstaen ,
Wie dat penitencie wille ontfaen ,
Ende hem doen doopen in Jhesus bloet ,
Mach3 vinden altoos rechte ootmoet4
An Jhesum Christum, onsen behoedere ,
Want Maria , sine lieve Moedere ,
Ne rust altoos te negheere stond
Van biddene , limit suverer grond5,
Vloyende° huut gherechter minnen ;
Laet ons dit algader kinnen ,
Ende voughen ter ditecht ons selven ,
So mach gracie up ons welven ? ,
Ende wilt penitencie ontfaen8
Van den sonden , die ghi hebt gliedaen
Int onglielooveghe der afgode.
Ic sal hu versekeren , als bode
Van minen Meester Jesum Christe ,
Dat hu gheene sake sal gheberste9,
Also verre als het hu salich sy.
Wilt ooc exemple nemen in mi ,
I

Ontvouwde. 2 Matth. III, v. 1. 3 teloog. 4 Genade. 5 Uit den reinen

grond [des harten] 6 Voortkomende (bet bidden nam ) 7 Ons overdekken .
S Boete aannemen 9 Ontbreken.
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Dat ic mi liever liete dooden ,
Dan ic cenighe van uwen afgoden
Anbeden sonde ofte lieeren t0 ,
Want sine moglien 11 niement decren ,
Ne ooc helpen te ghecre stond ,
Want meerct dit selve in uwen grond
Dat niet salighere eis dan kerstijn diet12,
Want hem God Hemelryke belyet 13 ;
Ende niet es pijnliker , sonder saghe 14 ,
Dan onseker leven alle daghe ;
Niercent es crancker dan dient so staed ,
Dat hi hem sijn vleeseb verwinnen lied.
Dese drie poeinte 15 ontsienen hu allen ;
Dies biddic hu dat ghi nu wilt laten vallen
Hu quade ghelove , daer ghi in sijt ,
Ende wert met mi algader verblijt."
Dusghedane exemple ende predicatien vele
Gaf hi hem te kennene in bispelel6 ,
So dat i7 saed up dat velt , up den steen
Begonsten te wortelen al in een ,
Daer af dat de euwangelie seghet ,
Die van Matheeuse t8 bescreven leghet ,
Dat dat sacd up den steen vernomen
Qualike mach te pointe l9 tomen.
Dit saed Gods Wort20 ende Gracie bediet ;
Ende dit vole merct ende besiet
Dat het vu121 ende hert was ghelijc den steen
Ontfinc dit saed groot ebde cleene ,
Ende brochten vruchten wel twee vout ,
Also ghi hier na wel bekennen sout22 ,
Wildi hoor gin die waerhede.
Want daer Amand dit sermoen lede ,
Bekeerdi .vii. c , bi23 ghetale,
Die versochten24 alle te male
Te ghecrighene kerstinhede25.
10 Eeren. 11 Kunnen. 12 't Christenvolk 13 Verkondigt. 14 Fabel, leugen,
(praatjens). 15 (Afgodendienst , doodsvreeze , ontucht) Misvormen. 16 Leeringen. 17 Dat het. 18 I{ap. XIII, v. 3-23. 19 Op zijn punt [van rijpheid].
20 Woord. 21 Vuil 22 Zult. 23 In. 24 Trachtten. 25 IIet Doopsel.
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HEREENING VAN MOEDER EN KIND,
[Genomen uit het Drama der XIVe Eeuw Een abel spel van
Esmoreit , sconincs none van Cecilien. Geen vreemde Letterkunde
biedt waereldlijke tooneelspelen aan van zoo vroege dagteekening.]
Een verrader heeft den Koning van Sicilië bewogen zijne gemalin in de gevangenis te werpen ; de zelfde heeft hem zijn
kind Esmoreit heimelijk ontvoerd , dat , doorgaande voor een
vondeling , aan het hof eens Moharn nedaanschen Konings met
diens dochter Damiëtte werd opgevoed.
De jonghe Jonc frou Damiet :

0 Esmoreit , nemet desen bant :
Hier in so waerdi 1 ghewonden ,
Esmoreit , doen ghi waert vonden2:
Edel jonghelinc , dies ghelooft3.
Ghi Belten winden omtrent uw hooft
Ende voerten4 also openbaer
Op aventure5 , of iemen waer
Die u kennen6 mochte daer an ,
Ende peinst om mi , wel scone man ,
Want ic blive in groter sorghen. —
De Jonghelinc [alleen] :
Mijn God , die nietl en es verborghen ,
Die moet nu mijn trooster lijn
0 Mamet endeoli'
P Jn
Mahoen ende Tervogan 8 !
Dese scone wapen die hier staen an 9 ,
Mochten si toe behoren mi ,
So waer ic int herte wel vri 10 ,
Dat ic ware van edelen bloede.
Mi es emmer also te moede ,
Om dat ic lach daer in ghewonden
Doen ic te vondelinghe was vonden Ic bender seker af gheboren :
Mijn herte seghet mi te voren ,
I Waart gij. 2 Gevonden. 3 Geloof dat. 4 Draag hem. 5 Goed geluk. 6 Ilerkennen. 7 Voor wien niets. 8 (Afgodennamen.) 9 Op dezen doek. 10 Fier.

9
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Want" ic daer in ghewonden lach ,
le nemmermecr vroude l2 ghewonden en mach
Ic en hebbe n vonden mijn gheslachte ;
Ende die mi ooc te vondelinghe brachte ,
Ic souts hem danken , bi Apolijn !
Ay! mochtic noch vader ende moeder mijn
Seouwenl4 , so waer mi therte verclaert' J ,
Ende waren si dan van hogher aert ,
So waer ic te male van sorghen vri.
Sine moeder [onbekend , en van uit de gevangenis]:
O edel jonghelinc , nu comt tot mi ,
Ende sprect jeghen mi een woont.
Want ic hebbe u van verre ghehoort
Jammerlije claghen uw verdriet.
De Jonghelinc :
O scone vrouwe , wats u glleschiet
Dat ghi aldus licht in dit prisoen ?
Sine Moeder.
O edel jonghelinc van herten toen ,
Aldus moetic ligghen ghevaen ,
Nochtan en hebbic niet mesdacn ,
Want mi verraderie al doet.
O scone kipt , nu maect mi vroetlo
Hoe sidi tomen in dit lant ,
Ende wie gaf u dien bant ?
Berecht mi dat , wel scone jonchere !
De Jonghelinc :
Bi Mamet , minen here !
Vrouwe , anti sal ik u weigheren niet.
Wie moghen mallic anderen ons verdriet
Claghen , want ghi sijt ghevaen ,
Ende groot verdriet es mi ghedaen ,
Want ic te vondelinghe was gheleit
Ende desen bant in gherechter waerheit
Daer so lach ic in ghewonden ,
11 Om dat. 12 Vreugde. 13 Eer ik heb. 14 Zien. 15 Verlicht. 16 Bekend.
17 Dat en.
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Lieve vrouwe , doen ie was vonden ;
Ende voeren" aldus openbaer
Op aventure oft iemen waer
Die mi kennen mochte daeran.
Sine Moeder.
Nu secht mi , wel scone man ,
Wetti iet19 waer ghi vonden wacrt ?
De Jonghelinc :
0 lieve vrouwe , in enen bogaert
Te Damast , in ware dinc20 ,
Daer so vant mi die coninc
Die mi op 21 ghehouden heeft.
Sine Moeder :
Ay God , die alle doochden gheeft
Die moet sij n ghebenedij t !
Van herten ben ic nu verblijt ,
Dat ic gheleeft hebbe den dach
Dat ic mijn kint anescouwen mach !
Mijn herte moehte22 wel van vrouden breken :
Ic sie mijn kipt ; ende ic hoort spreken ,
Dacr ie om23 lide dit swaer tormint.
Sijt wellecome, wel lieve kint,
Esmoreit , ic ben uw moeder..
Ende ghi mijn kint ! dies sijt vroeder244 :
Want ic maecte metter hant25 ,
Esmoreit , selve dien bant :
Daer in so haddic u ghewonden ,
Esmoreit , doen ghi waert vonden
Ende ghi mi ghenornen waert.
De Jongheline :
0 lieve moeder , secht mi ter vaert
Hoe heet die vader , die mi wan ?
Sine bloeder :
Dats van Cecilien26 die hoghe man,
18 Ik voer hem. 19 Weet gij ongeveer. 20 In waarheid. 21 Opgevoed.
22 Zou kunnen. 23 Om hetwelk ik. 24 Weet dat. 25 Met jmijne eigenj band.
20 Sicilië.
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Es uw vader, scone jongheline ;
Ende van Ilongherien die coninc
Es die lieve vader mijn :
Ghi en moocht27 niet hoglier geboren sijn
Int Kerstenrijc verre noch bi28.
De Jonghelin c :
O lieve moeder , nu secht mi ,
Waer omme lichdi aldus ghedaen ?
Sine Moeder :
O lieve kint , dat heeft ghedaen
Een verrader valse ende quaet
Die uwen vader gaf den raet29
Dat ic u selven hadde versmoort.
De Jonghelinc :
O wi der jammerliker moort3o !
Die dat mijn vader den coninc riet ,
Bracht mi ooc in dit verdriet
Dat ie te vondelinghe was gheleit.
Ay ! ende of31 ic die waerheit
Wiste , wie dat hadde ghedaen ,
Die doot sonde hi daer omme ontt'aen .
Bi minen god Apolijn !
Ay lieve moeder mijn!
Nu en willic langher beiden niet ,
Ic wil u corten dit verdriet :
Aen minen vader den hoghen baroen ,
Dat hi u bringlie uut desen prisoen ,
Dat sal mine ierste bede sijn.
Dane hebbe Mamet ende Apolijn!
Ende die Seheppere die mi ghewrachte5 2 ,
Dat ic Nebbe vonden mijn geslachte
En ooe die moeder die mi droech.
Mijn herte met rechte in vrouden loech33 ,
Doen ic anesach die moeder mijn.
Sine Moeder :
Ootmoedich34 God , nu moeti sijn
27 Kunt (voor „kost". 28 In de Christen waereld, waar liet ook zij. 29 Advies.
30 Misdrijf ter sluik. 31 Indien. 32 Maakte. 33 Lachte. 34 Genadig.
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Ghelooft , ghedanct in allen stonden !
Mijn lieve kint hebbic nu vonden
Die mi nu verlossen sal ,
Want die vroude es sonder ghetal
Die nu mijn herte van binnen drijft.
-og o-

't MIRAKEL VAN AEMSTERDAM.
[Genomen uit het Dichtstuk van den Sacramente van AernWILLEM VAN HILDEGAERSBERCH , een reizenden dichter of spreker , geb. in het plaatsjeu van zijn naam ,
niet ver van Rotterdam voor 1330, f omst. 1400. Deze door
hem bezongen gebeurtenis dagt. van 1345.]

sterdam , door

Goeds' mirakel machmen sien
Menichfoudelijc gheschien
Alle daghen in aertrijcken.
tWaer groot wonder soude ons twienC
Want al die werft , groot end& olien ,
Heeft God vervolt soe mildelijken
Mit sijnre ghenaden nenichfout.
Coren , gras , sulver , gout
Heeft God den mensche toe gheschepen 9
Bomen , die wassen in dat wout,
Alle vruchten , jonc ende out ,
Die die werlt heeft begrepen 3 ,
Visschen , voghelen , ander beest ,
Diemen begheert in menigher feest ,
Ist smenschen behoef, al sonder waen.
Nochtien4 wast -alre meest ,
Dat Hi hier neder quam in gheest
Ende van eenre Maghet wert ontfaen ,
Ende Sijns ghenas 3 ende maghet bleef ,
Aldaermen langhe tijt of screef ,
Eer Hi quam al hier int leven ,
I Godes. 42 Twijfelen. 3 Bevat. Ie Echter. 5 Beviel.
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,

Ende zeder voer ons allen keeff 6 ,
Enten Vyant soe verdreef,
Dat wy mit hem sijn ghebleven,
Op dat wire ons in willen houden :
Want [Hi] buten sinen schouden7
Hier in aertrijck wort ghepijnt.
Die alles dinghes mach ghewouden8,
Hi soud ons gaern ten doghet vouden9.
Dit moghen wy mercken , alst wel schijnt.
Twifel[de] ons yet, dat waer groot wonder.
Want God , die alle dine heeft onder ,
Die liet hier dat Sacrament
Ende droech daer nae den zwaren vlonder 10 ,
Daer hi in cochte menich sonderll,
Die totter hellen waren ghewent.
Overmits der groter misdaet ,
Die Adam by sijns wives raet
Hadde ghewrocht int Paradijs ,
Al daer hi zeer om was versmaet
(Want hi quam uut liogher staet).
Des wert hi menigher sorghen wijs,
Eer God dit grote wonder wrocht
Ende Adam uuter hellen brocht ,
Daer hi langhe had in gheseten.
Want God ' alle dine wel mocht
Te mael volbringhen mit een ghedocht12 ,
Soe moghen wijs ooc die waerheit weten ,
Dat Hi ons liet dat heilighe Broot ,
Dat ele begheert in sijnre noot.
Soe wye mit crancheit is beladen,
Al waren sijn sonden noch soe groot ,
Heeft hi heron voer sinen doot ,
Hi comter mede tot ghenaden.
Dat doet , tis machtich ende breit ,
6 Streed. 7 Schulden S Schikken. 9 Plooien , 1i enden. 10 Brug. 11 Zondaar. 12 Gedachte.

Doolt WILLEM VAN IIILDEGAERSBERCII.

135

tSacrament , alsmen ons seit
Ende wy ooc wel gheloven moghen ,
Wanttet wide vert ghespreit ,
Ende elc heeftl3 grote moghentheit.
Dat moghen wij sien voer onsen oghen
An een mirakel , schoon ende claer ,
Dat ymmer vel al openbaer
Tot eenre stede in Aemsterlant.
Horen naem is wyde maer:
Men mach wel segghen overwaer,
Aemsterdam is sy ghenant.
a
a
a
Sint word dat Sacrament verheven.
Ende men maecter een Capell4
Over thuus'J , al sonder sneven ,
Daer tSacrament was in ghebleven.
Ende dit wonder groot ghevello
By Midmaert op enen dach
Int jaer ons Heren , alsmen plach
XIII. hondert vol te scriven
Ende XLV daer toe nach ,
Alsoe scriftuer17 betughen mach ,
Beide mannen mitten wiven.
Soe doe ic u al hier verstaen ,
Dat tAemsterdam , al sonder waen
Ymmer viel dit teyken groot ,
Al daer wy noch gheloven aen.
Soe wye mit siecten wort bevaen ,
Die roeptet an in sijnre noot ,

,

Dit Sacrament , daer ic of sprekc ,
Des wy behoeven alle weke ,
Sijn wy sieck of oec ghesont :
Want hi leit so nauwe treke ,
Die Bose Gheest mit sinen streke ,
Naden mensch in alre sto pt ,
13 En heeft voor elk 44 (De Nieuwezijds liapel.) 15 (Thands: 't Gesticht
van Liefdadigheid in de Kalverstraat,) 16 Voorviel. 17 Geschreven oorkonden.
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Dat hi en gaern ter helle brocht.
Sint wert dat Sacrament versochtt8
Met berou ende in oetmoet ,
Gode te loven , die ons cocht
Ende eiken mensch wel gheven mocht ,
Honeeri9 hi wilde , een ewich goet.
Waerment vereyschte in enigen lande ,
tFolc brocht hoer20 offerhande
Den Sacramente in waerdichede.
Sulc21 die quam mit zwaren pande22 ,
Ende brocht twee crucken in sijn hande ,
Ende ghinc te huus mit sonden 23 leden.
18 Bezocht. 19 Wanneer. 20 Hun. 2t Menig. 22 Ongemak. 23 Gezonde.

-o$o----VAN ORPHAEN ENDE DIE GOEDE LYMPIOSE.

[Genomen uit het Epiesch Leerdicht Der minnen loep , door
van ? tot 1412 Baljuw van 's Gravenhage ;
herhaaldelijk Gezant onzer Graven (t 30 Ap. 1428). Deze
stof is door P. van eene reis naar Italië medegebracht ,
waar de zelfde overlevering door zijn eeuwgenoot Boccaccio
(t 1375) behandeld is. Naar eene vertaling van dezen , niet
naar Potter , schijnt de Historie van de goede vrouwe Griseldis opgesteld te zijn.]
Van[den] eerbaren salighen i vrouwen ,
Die hoert mannen in heiligher trouwen
Goet ende ghehorich3 hebben gheweest ,
Soe ist redene datmen leest ,
Wantmenre4 billicx off sal ghewaghen
In eren , t fitten ewighen daghen.
Daer mede wort hoir2 loff ghemeert
Ende worden naden doet gheeert
In historien ende in geesten3 ,
Die die poeten van hem8 leesten6 ;
Daer sy mede worden verheven
Als of sy noch waren int leven :
DIRC POTTER ,

1 Guede, vrome, 2 Haar. 3 Gehoorzaam. 4 Daar men er. 5 Verbalen. 6 Leveren.
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Wantmen noch hoer leven kent
Bijden scriften al omtrent7.
Daer om so waert schade groot ,
Datse verswelghen soude die doot ,
So datmen van hem8 niet en screve
Ende hoer doecht vergheten bleve.
Dat en woud hi niet ghedoghen ,
Die dit boecxkijn bracht voer oghen ,
Ende heeft sijn sin daer toe besneden9
Om deser vrouwen loff te breden.

,

In Achayen was :ijlneer
Een ridder machtich , een edel heer ,
Die sinnich was ende wel ghedaen
Ende was gheheten Orphaen.
Sijn lant was wijt , groot ende [vey] ,
[Mer noch gheen wijff en hadde hi ,]
Die him sijn dinghen halp besorghen.
Sijn Rade quamen alle morghen
Ende rieden him tallen tijden ,
Dat hi uut sonde doen rijden
Al omme soecken om een vrou
Die [hem waer guetlic ende ghetrou].
Nu plach die Vorste tallen daghen ,
Als hi inden velde reet jaghen ,
Te riden voer eens mannes duer'0.
Daer sach hi altoes sitten voer
Een schone magliet van goeder zede ,
Die alle hoirs vaders dinghen dede.
I3y was van sinen wive verfoost"
Ende die dochter was alle sijn troost.
Arlamoen was svaders name.
Die dochter was hem zeer bequame l2 ;
Si was simpel ende saftmoedich;
So rechte dueghent 13 ende oetmoedich ,
Dat alle die stat van horen zaken
Goede woerden plach te maken'4.
Sy was gheheten Lympiose.
7 Deswegends. 8 Haar. 9 Aldus gesteld. 10 Deur. 11 hij had cya vrouw
verloren. 12 Van pas. 13 Braaf. 14 Wél van haar sprak.
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Sy bloeyde in doechden als een rose.
Had si niet guet glieweest van zeden ,
Si en baddet nynsmermeer gheleden
Dat sy leet , als ghi sult horen.
Dese Vorste hoed). gheboren
Dochte dick in sinen moet ,
Dat sulken wijff him waer goet ,
Die wijs waer ende goederhande l5 ,
Want dat ghinghe voer sinen lande.
Hy prijsde duecht voer die gheboertc
Ende soeticheit voer hoghe woerde.
Iii leyde horen vader an t6 ,
Die was een schamel 17 eerbair man ,
Van cleynen guede ende wail ghemint.
Hi sprac : » Vrient , du hebste een kint ,
Lympiose , die guede maecht ,
Die tuinen sinnen soe behaecht ,
Dat icse wil , by minen live lS ,
Hebben tot enen echten wive."
Arlamocn sprac : » Lieve heer ,
Nu misdoedi alle zeer ,
Dat ghi schimpens dus bestaet
Mit uwen armen ondersaetla."
Orpbacn sprack : » Zwijch , Arlamoen
Dat ic segghe dat wil ic doen ,
Het es snij eernst ende gheen schimp."
Die vader sprack in goeder ghelimp20 :
»Heer , wat ghi wilt dat sy.
tGhenuecht mijn dochter ende my.
Wy sijn onder u gheseten :
Ghi moeeht ghebieden ende heten
heer deedse by him tomen
Ende beef'tse tenen wive ghenomen.
Schone cleder ende dier ghelijck
Dede hy hoer maken costelijck.
Hi creecls daer schone kinder by ;
Mar rechte 21 voert soe dede hi
15 Goedaardig. 16 Hij kwam h. v. aan boord. 17 Nederig, 48 Leven
19 D g dus uwen o. beschimpt, 20 Met welgevallen. 21 Ter-stond.
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Die kinder vander moeder bringhen ,
Om dat si niet [en] soude singhen
Noch vreuchde mitten kinder driven.
Si mosten oick al van hoir bliven
So verre22 , dat si niet en konde
Hoer kinder sien in enighen stonde.
Dit was die eerste vremdicheit.
Daer na heeft hy23 tot haer gheseit :
» Lympiose , lieve wijff ,
Ghi weet wel dat u selves lijff
En is niet weerdieh dese eer :
Laet die costelicheit voert meere :
Ghi moet u simpeliken sleden
Ende helpen alle dinck bereden`'
So wes hier inden hove valt26."
Die goede vrou was soe ghestalt27
Ende so oetmoedich end soe vol doechdc
Dattet hoir wail28 ghenuechde
Wes hair hoir heer ghebieden wonde.
Si quam altoes alst welen soude ,
Wast int brouwen oft in tbacken ;
Si maectet deech , sy nayde sacken ,
Inder koken29 sorchde sy mede
Datmen alle dinck wael dede.
Dair na sprack hoir die heer toe
Ende seyde hoer selve , hoe
Dat sy niet langher en mochte sijn
Vrouwe in alsulken schijn.
Sin Rade haddent also .bewaert ,
Dat hy een wijif van Iiogher aert
Tot sinen hove halen wonde ,
Die [him in echtschap versellen] soude ;
Des39 sijn lant mocht hebben eer.
Lympiose seyde : »Wel lieve heer ,
Ic hope , dat ic so hebbe ghedaen ,
Dat ic danck hebbe begaen5o
Aan allen uwen onderzaten ,
22 De kinderen moesten zoo ver van haar verwijderd blijven. 23 Orphaca.
24 Pracht voortaan. 25 Gereed maken. 26 Wat er hier in 't vortthjk hof al
te doen valt. 27 Gestemd. 28 Wel. 29 Keuken. 30 Waarvan,
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Sijn si groot off cleyn ghehaeten 3i ;
Mer dat weet ic wail daer by ,
Dat ics waerdich niet en sy
Te wesen u gheëchte [vrouwe] ;
Want u vorstelike [trouwe]
Is waerdich veel hogher zaken ,
Ende hoe dat ghijt wilt mit mi maken
Dat ghenuecht my lude ende stille."
Die heer sprac : » tIs mijn wille ,
Dat ghi die cameren op reydet32
Ende alle dinghen wael beleydet
Teghen dat mijn wijff sal Bomen
Ende sy heeft u aenghenomen,
Dat ghi by hoir sult moghen sijn
Een dienster in joncfrouwen schijn.
Diendi wael ende sydi tru 33 ,
So sal si wad lonen u."
Si sprac : »Heer ," in soeter tael ,
» Trouwen34 , dat ghenoecht my wael.
Wyen ghi wilt dat ic dien ,
tls recht dat ic my daer toe lien33.
Ic wil dat sonder twifel , Heer ,
Gaerne doen mit goeder gheer.
Op dat ic by u bliven mach
Willie hoer36 doen , nacht ende dach ,
Alle dat mijn Vrou begaert ;
Want si is seker des wel waert .!"
Limpiose ghinc van dan
Ende dede groeve37 cleder an.
Si ghinc sonder groot gheschal38
Ende bereyde die cameren al
Teghen die coomste vander bruyt.
Van vroechden was daer groot gheluyt.
Men reyde disch, laken ende dwalen39.
Si reden om die bruut te halen ,
Die chierlic binnen wart ghebraclit.
Die Heer sloecher op groten acht
Ende ruyndegi een luttel mit haer.
31 Genoemd. 32 Gereed maakt. 33 Getrouw. 31 In trouwe. 33 Leene.
36 Voor haar. 37 Grove. 38 Gedruisch. 39 Doeken. 40 Fluisterde.
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Doe Lympiose quam aldair
Ende woude der Vrouwen eeren ,
Sprack die Vrouwe voer alden Heren :
» Moeder ! ghi sult sitten hier —
Ende ic sal u dienen schier !"
Doe wort die goede Limpyose
Root van schaemten als een rose...
Ende die Heer sprac hoer toe :
» Limpyose , nu weet ic hoe
Ghi sijt ghesint , ende bin des vroet41
Dat ghi sijt schamel , wijs ende goet;
ik hebbe gheproeft u wijflic schijn.
Dit is u dochter ende die mijn!!
Doe weder u cleder ane :
Alle dit lant sal u sijn onderdane.
Ghi sijt doeghendich ende rechtveerdich ;
Ghi sijt alre eren waerdich !
En42 gheer nymmermeer gheen ander
Wijff, waer dat ic hene wander43."
Dit wan 44 Lympiose , die goede ,
Mit verdrach ende mit simpelen moede
Ende mit onderdanigher doecht 45 —
Dat si hoechlijc bleef verhoecht46.
Had si ghetoicht47 onwaerdicheit,
Boesheit ende onwillicheit ,
Ende hadde willen wederstaen
Die bode48 , die hi hadde ghedaen ,
So had hise te mael begheven
Ende hadse slechs49 [van hem] verdreven.
Mit duechden machmen bet verwinnen
1)an mit quade woerden te spinnen.
Mit goeden , lijdzamighen sinnen
Machmen alte veel verwinnen ,
Datmen niet en mach begaen5°
Mit overmoedighen wederstaen ;
Waer onderdanicheit behoirt ,
Daer saimense altoes setten voert.
41 Overtuigd. 42 Ik en. 43 Heenga. 44 Won. 45 Deugd. 46 Ten hoogste
verheugd werd. 47 Getoond. 48 Geboden. 49 Eenvoudig. 50 Verwerven.
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So doen die vrouwen van hogher coomst 5t ,
Die van doechden sijn die vroomst.
Men machet mereken int ghevaerde52
Dat edele vrouwen van hogher aerde
Doen horen mannen veel meer
Onderdanicheit ende eer
Dan tghemeyn vole doet.
Die dit mercken si sijn vroet.
tSweert moet ymmer , na minen waen ,
Boven den spinrocken staen.
Wil die duve den valke niet wiken ,
So moet si sonder vederen striken.
Een eerloes53 wijif, in onsen tae154,
Ghelijet den veerlosen55 voghel wael.
5t Afkomst. 52 Doen en laten. 53 Die den eereplicht niet kent. 54 't Nederveerloos.
landsch. 55 Eerloos

-oioZELFBEOORDEELING VAN EEN CHRONIJK-

DICHTER DER XVe EEUW.
[Genomen uit B. VI (1432) der Brabantsche Yeesten, door
een onbekenden klerk geschreven , op verzoek en onder voorlichting van den geschiedkenner Petrus A-Thymo (van der
Heyden) , geb. 1393 , t 1473.]
TER INLEIDING.

Des Vaders almechticlieit ,
Des Soens eeweghe wijsheit ,
Die goedertierenheit sHeiliclis Geest ,
Welc drie persons in een volleest'
Sijn den Godlijc wesen , een eewich licht ,
Doerschinende themelsche ghesticht,
Verlichtende hemel ende erde
Den Vader biddis , dat Hi gewerde2
Mi te verlenen tracht ende macht ;
Den Sone wijsheit voersienich wijs gedacht ;
Den Heilegen Geest een claer bekinnen ,
I

Vervolkomend. 2 Gewaardig.
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Een claer verstaen , dat ie beginnen
Te dichten mach waerechticbeit ,
Ter eeren der Drievoldicheit ,
Dat ic in midden , noch vore , noch na ,
Buten der waerheit niet en gha ,
Noch af en doe , noch uut , noch in ,
Dan blote waerheit ende claeren sin ,
Doer gonst, doer eere, door miede 3 , doer gbicl,t,
Gheensins en roere in dit ghedicht
Dan alsoet claerlijc es gheschiet ;
Doch emmer soe en mein icx niet
Wetens te doene , te geenre stat.
Ic bidde hem , die mi des bat
Vort te dichten dese historie ,
Dat hi aensie die clein memorie
Mijns aermen stompers , grof ende ruut 4 ,
Die corrigere , set in , doe nut ,
Alsoc hem dat sal genoegen ,
Ende hulp altoes ten beste voegen ,
Die waerheit volgen , die logen vlien :
Oetmoedelic biddic hem tot dien ;
Want hijs slapende bat es vroet
Dan ic , hoes hijs niet en bestoet° ;
1Vlaer hem te lieve provic7 mijn best.
Clein vogelken maect cleinen nest.
Op sijn verbeteren doe iet al.
M
Ic bidde hen allen , diet sullen lesen ,
tGone dat hen daer in dunst wesen
lesgrepen , in eneger manieren ,
Dat si dat willen corrigieren
Ende verbeteren , ic weets hen dans ;
Of iet te cort of iet te lane ,
Mits die grofheit mijnre linnen
Ende crane bevoelen , dat ie van binnen
Leiders hebbe , dat si dat al
Verbeteren willen , groot of smal ,
Ja , alsoe verre als sijs sijn vroet9.
5 Loon, 4 Ruw, 5 Schoon. 6 Ondernam. 7 Ter zijner liefde beproef ik 't bij.
8 Ilelaas! 9 Zij des kundig zijn.
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Ic weet hem dans met herten goet ;
Want seker , die mi beval dit were
Die woude den esel maken clerc ;
Maer troulic hopic in hem vast ,
Dat hi den esel met sinen last
Ten minsten doch sal laten gestaen10.
Oetmoedichlic biddic vort aen
Hare" , die heeft met hare macht
Benomen al des viants tracht ,
Vriendelic dat si mi tot desen
Wercke wille behulpich wesen ,
Ter eeren van haren Lieven Kinde,
Te volbringene tot den inde ,
Alsoet tot her toe es ghesciet.
M

TEN SLOT.

Dit was ghescreven ende voldicht
Int wout van Sonyen12 , doe ic u cont ,
Op Sente Berbelen 13 avont ,
Als men streef , noch min noch mee ,
M. IIIIe XXX ende twee ,
Des nachts omtrent der thiender uren.
God wille hem geven stik berueren'4
Diet ghedicht heeft ende 1escreven ,
Dat hi hier in desen leven
Dragen moet sult regement ,
Dat hi met Gode si bekent15 ,
Ten ordele , in den lesten dage ,
Daer elc moet gelden sijn ghelage ,
Dat hi die suete worde mach horen :
» Comt , mijn vricnde uutvercoren ,
In dat eeweghe rike mijns Vader ,
Dat u bereit es altegader ,
Van der werelt aenbeginne !"
Seght amen alle , ic bids op minne.
AMEN.
10 [Verandwoordelijk] staan. 11 Maria. 12 't Bosch van Soigne , bij Brussel.
13 Den dag voor Ste Barbara , dus 15 Juli. 14 Leiding, 15 Aldus bekend Lij.
-o§o-
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ISproke (fabliau) van omstreeks 1400 , doorJAN VAN HOLLANT.]

Grote Heren ende mechtich ,
Die in sinnen sijn bedechtich2
'galre tijt ende voethoedich3 ,
In hare moghentheit oetmoedich ,
Sijn te prisen als te voren,
Want God selve was gheboren
Van sijnre Moeder in oetmoet4:
Aen een cruce storte Hi sijn bloet
Vore ons allen , dit es openbaer.
Verweentheit es vore Gode ommaer5;
Hoverde6 es sonde boven al ,
Daer Lucifer om viel den val
Van Hemelrike in groter pinen ;
Iloverde es vol van venine ,
Al eest dat si hem ghenoecht
Den ghenen diere hem toe voecht ,
Sine es met Gode niet vercoren7.
Anders daghes quam mi te voren
Van enen herden meehteghen Here ,
Die Keyser was met groter ere ,
Scone van leden ende rite,
Soc dat men niegherinc sijn ghelikel2
En wiste van groter werde 3 ,
Ende hi was behudere van dell swerde
Van Kerstenhede0 altevoren ,
Ende met goeden wille ghecoren
Bi Gods crasht , daert al af somt.
Die Keyser was voernoemt 10 ,
In sinen tide , als hem dochte ,
Dat sijns ghelijc niet wesen en mochte
In al dese werelt gheboren
Noch van goede soe uutvereoren.
.1 Prachtigen , trotcchen. 2 Wijs. 3 Bedachtzaam in 't gaan. 4 Nederigheid.
S Verachtelijk. 6 Hovaardij. 7 G. n. aangenaam. 8 Waarde. 9 't Christendom.
10 Befaamd.

10
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Dus ghedane waren sine vijf sinne
Bi der hoverde diere woonden inne,
Die hem dus hoghe deden versneten.
Dese Keyser woude emmer weten ,
Ende leiden" ane al sijn begheerde ,
Hoe gact van goude ware sine werde ;
Hi sprac tot sinen volke al bloet
»Nu en es niewerinc mijn ghenoet12
In al die werelt, noch soe vermeertl3.
Ghi Heren , hoe vele gouds ben ic weert ?
Die mi dat mochte doen verstaen
Hi souts bate van mi ontfaen114:
Van goedeer soudicken maken IIere."
Dus brachti dicwile buten kerel6
Sine hoghe lieden , die bi hem waren ;
Want hare 17 negheen cn tonde openbaren
Dies haer meester woude wesen vroet' S ;
Maer selcl9 peinsde in sinen moet
Ende in hem selven , dat sijn Here
Hem hierin verwaende te sere,
Dat hi sele dine weten woude.
Sent20 ghevielt , asst wesen soude ,
Dat die Keyser teenre stede
Voer , ende sijn goede Iiede mede ,
Die daer waren int lant.
Binnen dien quam daer een sergiant21
Dien riken Keyser int ghemoet.
Hi sprat : »Here , God gheve u goct,
Desen dach ende alle daghe ,
Hets recht dat men uus22 ghewaghe
In doechden , want ghi sifts wel weert."
Die Keyser sprac al onghespaert
Alse hi ghewone was te voren :
»Lieve knape , nu laet mi horen ,
Oft23 men mi te cope brochte
Hoe vele gouds ic ghelden mochte ?
11 Lei er. 12 Nergends -- gelijke. 13 vermaard. 14 Hij zon daarvoor
door mij beloond worden. 15 Goederen. 16 Buiten raad. 17 Geen hunner,
18 Wat h. m. weten wilde. 19 Menig. 20 Sedert. 21 Men van wapenen.
22 Van u. 23 Indien.
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Coiidi dies wel berechten mi ,"
Sprac die Keyser vri 24 ,
» Gheven dadic u dusent pont."
Als die knape dat verstont
Wert hi blide in sinen sen.
Noch sprat die Keyser : » Knape , ic ben
Diet weten wille sekerlike." Die knape antwerde den Keyser rike :
» Om ghelt te gheven , meindi dat ?"
— » Jaic , knape." --- » Herde2a cleynen scat
Waerdi weert telker stede."
--- » Hoe , houdire u sceren medela T'
Sprac die Keyser al openbaer.
» Here , ic segghe u hier voer waer ,
Wildi die waerheit in doechden verstaen :
Al hevet God u vele ghedaen ,
Dat ghi ter werelt sijt verheven —
Soudemen u om penninghe gheven ,
Als men ander have pliet 27 —
Gbine waert beter niet ,
Als ic versta in minen sen ,
Dan dertich penninghe enen men28 ;
Ende mi twif'elt of ghi sijt soe goet29."
Doen sprat die Keyser: » Knape, ghi moet
Vore al die Heren , die hier staen ,
Emmer dit bevroeden saen ,
Bi wat saken, ende hoe...."
— » Here , ie bent diet gherne doe ,"
Sprat hi , » opdat u es bequame30.
Ghi wet doch wel , dat Gods lichame ,
Die van al der werelt was Here ,
En gout31 maer énen penninc mere ,
Doene Judaes vercochte ;
Dat sijn menscheit herde onsochte32
Aen den truce moeste besueren ,
Om dat Hi sine creatueren
Verloessen woude , die te voren
2i Machtig. 23 Zeer. 26 Scheert ge er den gek meé ? 27 Als in. met ander
goed pleegt [te doen]. 28 XXX penningen min éen. 29 Dat waard zijt.
30 Gevallig zij. 31 Gold. 32 Pijnlijk.
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Om Adaems sonden werden verloren ,
Diet ghebot brat , bi Yeven rade ,
Daer wi in swaerder onghenade
Altemale om waren bleven ,
En ware God niet ghegeven
Om .xxx. penninghe , dore sinen oetmoet33.
Here , Her Keyser , sidijs nu vroet
Dat ghi enen penninc argher sif t ,
Dan Hi , die al die werelt wijt
Maecte met sijnre moghentliede ?"
Doen viel die Keyser in knienghebede
Ende veroetmoedechdem , als men seit.
» Verwaentheit ende hoverdicheit"
Sprac die Keyser, » willic laten
Al mijn leven ende haten.
Knape , ic gheloefde34 u ter stede
Here te makene , bi waerhede ?
Want en waerdi 35 ic ware verloren."
Ende dits ghedicht oec al te voren
Op desen Heren al ghemeyne ,
Bi den Keyser niet alleyne :
Si moghent alle wel verstaen ,
Die hare vijf sinne hebben ontfaen ;
Maer op desen Here sprekic voren
Diere God toe hevet vercoren.
Hieromme , ghi Heren , nemet int goede !
Dine om die pine , die met oetmoede
God om onsen wille doghede ,
Ende om sire Moeder , diene zoghede
Hier beneden , tonser baten.
Verwentheit es vore Gode ommate36:
Sine es maer int ontsien bekant37.
Hier omme seit Jan van Hollant
Dat men wijsheit gheen en vint
Beter , dan dat men Gode mint.
Dits tere 38 leren ghedicht hem allen ,
Die bi hoverden in sonden vallen.
3.3 Genade. 34 Beloofde. 35 Want waart gij er niet geweest. 36 Buitensporigheid
Zij wordt alleen door 't ontzag [der menschen] gehuldigd. 38 Tot een leering,

37

-oAo-

149
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[Een Zangstukjen der XIV e of XV e Eeuw.]

Hi sprac : » Lief , wiltu mijns gedincken ,
Dinen orlof 1 willic ontfaên ;
Mijn hertebloet willic u seineken ,
Dijn guetlicheit willic di laen2.
Ochliedinck
Och, ghedinck
mijn
mijns !»
sprac : » Hebbic dat wel verstaen ?
Ach leider3 ! moet wi ghesceiden sijn ?
Dijn hertebloet willic ontfaen ,
Ende leggent nevens dat Verte mijn.
Och , ghedinck mijns.»
Si sprac : » En mach niet langlier beiden
Van dies ie in mijn herte loghen !"4
Wel droefelic ghinc si doe screiden :
Die tranen spronghen haer uten oghen.
Och , ghedinck mijns !
Doen hise soe droefelic sach screyen ,
Doen droefde hem sijn herte binnen ;
Doen en wilde hi niet langher beiden ;
Hi sprac met enen droeven snnen :
» Och , ghedinck mijns !"
Hi nam een mestren in sijn hant ,
Hi sprac : » Hout5 van den bloede mijn !
Soe , waer ghi somt in eneeh lant
Dat u ghedineke waeraf dat si s !
Och , ghedinck mijns !»
Doen si dat mes ghetoghen sach,
Si sprac : » Salto di selven steken ?
Wat salic doen , o wi , o wach !
Mi dunet mijn herte sal mi breken.
Och , ghedinck mijns !»»
1 Afscheid. 2 Uw lieflijk gemoed wil ik u laten. 3 Helaas. 4 lk kan het niet
langer uithouden, bij wat ik lijde in mijn hart. 5 Neem. 6 Van wien dat is,
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1)ie loncfrouwe bleef in groten sorgle
Dat was in alsoe corter stont.
Hi nam aen hare Sint Janne te borglte'...
Die tranen vielen haer in den mont.
Och , ghedinck mijns
r !
Si stac hem een vingerlijn$ aender bant
Dat was al van finen goude,
Soe waer hi quame in enech lant
Dat hi haers ghedincken sonde.
Ode , ghedinck mijns !
Die Ioncfrouwe was van hem ghesceiden ,
Ende si bleef in groten rouwe.
Si sprac : » Onse Here God moet u gheleiden
Ende u bescermen onse suete Vrouwe !
Och , ghedinck mijns !»
Die Ioncfrouwc ghinck op hare ea rn er sacn, ;
Haer selven ginc si daer ontwinden9:
Een suver cleet heeft si ane ghedaen ;
Een heilich leven ghinc si doe leiden.
Och , ghedinck mijns !
7 Tot behoeder, even als Sii,i Geerte, zie bl. 93 en 7 bl. 97. 8 Ring. 9 Outtooieo,

DIE DRIE LANTSHEREN.
[Verhalend Lied van de

XVe E.]

Met luste willen wi singhen, Met luste bi der leant,
Van drie Lantsheren dinghen , Geboren al uut Nederlant
Cleef, Hoorne ende Batenborch, Ilaer namen sijn wel becant:
Met sangh willen wise prisen ! Gaen wandelen al door dat laat,
Die Heren zijn nut ghetoghen Al in dat gulden.jaer1,
Si en wouden niet weder keren, Si en waren ridder geslaen ;
Te Veneghien2 dat si quamen, Si maecten daer een verdrach :
Si en wouden niet weder keren, Si en besochten dat Heilighe
(Graf..
1 1450. 2 Venetig.

DE EERSTE BLISCAP VAN MARIA.
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Si namen daer malcander Al bi der witter hant :
»Wi riden nu te samen Al door dat gulden lant."
Si saghen int Suitwesten Al dat vergulden jaer,
Mer si waren vreemde gasten : Te Jerusalem was haer begaer.
Die een Here sprack den stierman toe : » Hout uwen anker al
(vast.
Bewaert u schip met 3 staden, Siet wel tot uwen mast!
Ghi hebt drie Heren gheladen. tEn is om gheen ghelt te doen;
Bewaert u schip van schaden; Dat ons gheen ghebrec en coem."
—» Schip, roer ende provanden, Alle dine is wel ghestelt."
—» Nu stieret van den landen Al in des Gods ghewelt,
Voor wint ende ooc voor waghe 4 ! Dat meir is onghehier5
Wi willen vrolijc waghen, Het ghelt ons eventier6."
Si seilden voor den wint Ende ooc al voor die waghen,
Te Jerusalem aen dat lant. Salomons tempel dat si saghen ;
Si traden te Jerusalem Al op dat Heilig Lant
Si traden op dat Heilich Graf Daer Maria so innich op lach,
» Ghi heren ! sidi daer om tomen Dat ghi Ridders geslaen wilt
(sijn?
Hout uwe scharen baren7 ; Ende laet den coopman varen8;
Ende voert dat sweert met recht ; Beschermt weduwen ende
(wesen !
So voert ghi een Boet recht. Nu hebt ghi edelheit ghecreghen ."
3 V1 el gepast. 4 Golven. 5 Onstuimig. 6 Evenveel. 7 Stelt uw gerecht , uw
rechtbank [voor een ieder] open. 8 Ongemoeid.
-0E0-

1VIARIAAS HUWLIJK EN BOODSCHAP.
[Genomen uit het Mysteriespel der Vijftiende Eeuw : Dc
eerste bliscap van Maria , gespeeld door de Ghesellen van
der Retorike , bekend onder den naam van Rederijkers, voor
Baljuw en Schepenen van Brussel ten jare 1444, bij gelegenheid der verloving van den Zoon van Philips den Goede
(Karel den Stoute) aan des Konings Dochter van Frankrijk.]

Bisscop : Lof , Here , die niement en can geliken
Hier doedy openbaerlijk bliken

152

DE EERSTE BUSCAP VAN MARIA.

Dat alle dine es itt u vermogen.
Joseph , ghi moecht u wel verhogen ,
Want God die heeft u uutvercoren
Boven al dandere : nu na dbehoren ,
Joseph , soe moetti trouwen te wive
Marien reyn , suver , bequame van live ,
Alsoet de Overste 1 Here begert.
Joseph: Her Bisscop , dat en went u niet geweerti.
Bisscop : Nu Ioseph , in onderhoricheden3 ,
Soe geloefdy4 den Here , dat ghi met vrede
Ende met ghetrouwicheden in werken van minnen
Marien , vol der oetmoedeger sinnen ,
Volstandich bi bliven selt emmermeere
Sonder afsceiden ?
Dat gelovic, Here, ende Gode den Here ,
Joseph :
Vor u , Her Bisscop , als man van trouwen.
Bisscop: Dat geloefdy oec, Maria ?
Jaic5 , Here !
Maria :
Bisscop : God laet u wel houwen6 !
Nu , Ioseph , vrient , wilt u bereiden
Thuus wert te treckene sonder beiden !
Maria , dochter , ende Joseph , ghi ,
Weest onderhorich.
In Gods namen si !
Joseph :
Maria laet ons gaen gereetscap7 maken
Soet ons betaemt van allen saken :
Ic wil gaen trecken ongelet
Te Bethleem waert.
Ende ic te Nazareth.
Maria :
Gods gratie wil ons alsoe gewegen8
Patter sinen lof in sy gelegen !
PAUSE CORT.

Gabriel knielt vor Marien, ende si leit era leest in
haer camere, haer hande te Gode u'ert hebbende.

Gabriel :

Van Gods wegen , suver vercorne!
Los van allen smetten , reyne !

I Opperheer. 2 Geweigerd. 3 Gehoorzaamheid, 4 Belooft gij. 5 Ja ik. 6 Gelukkig huwen. 7 Germ. Aanstalte. 8 Sturen.
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Soe comic tu. In tsviants toorne9 ,
Ghi selt verlossen die verloorne.
Hi wilt Hem rusten in uwen pleyne 10 ,
Ende wilt vertroesten t1 vor die velevne,
Die liggen inder duvelen tra 12
Ave gracia plena !
(flier verscricse haer.)
Maria , vrouwe, sift onversaecht !
Natuerlic seldi baren een kint
Ende werden moeder ende bliven maecht.
Die gracic des Heren heeft u vermint.
Jhesus saelt heten : mi wel versint13
De hoechste van deser werelt wijt.
Ghi sijt , soemen gescreven vint ,
Vor alle vrouwen gebenedijt.
Maria : Her ingel , die hier dus comen sijt !
Seer verwondert mi van dien :
En kinde noyt man ter werelt wijt :
In wat manieren saelt dan gescien ?
Dingel: Suver maecht, sifts onbevreest !
Gods gracie heeft u daer toe bereit:
Ghescien saelt biden Heilegen Geest.
Mids" uwer grote oetmoedicheit.
Ten tekene van dien , vor waer geseit,
Heeft Elizabeth , u nichte , ongewaent
Enen sone ontfaen in haer outheit ,
En es nu in haer leste maent;
Nochtan dat si onvruchtbaer sy
tEn dae Gods gratieli.
Her ingel , soe ghi
Maria :
Mi seit , soe moet met mi verkeren16 !
In Gods genaden soe keeric my.
Siet hier de deerne Gods ons Heren.
Reyn m aecht vol eren , suete Marie ,
Gabriel :
Die gracie Gods heeft u omvaen :
Een godlike hemelste tresorie
9 Tot leed van den duivel, 10 Veld. 41 Voldoen. 12 Spoor, baan. 13 Ver
staat. 14 Om den wille, 15 Indien Gods gratie bier niet werkte. 16 Vergaan.
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;celdi voort bliven , sonder vergaen.
Orlofl7 , ic keere ten hemel saen.
(S ELET F.181)
17 (Afscheidswoord.) 18 Stilte !
-o$oKIJRSTZANG.

[Uit een Lied der XVe Eeuw.]
Laet
Ons den hoglien Gods Sone loven ,
Die , met gratien boven
Bestoven »lach in dat Bruut ,
Gheboren van de hoegste Bruut
Up hoeykin 1 runt.
Gheluut
sHemels en ghebrac daer twint2
Dinghelen Gods bewaerden tKint ,
Dat men nu mint » suut ende noort.
Des hemels vruecht was daer ghehoert ,
In sancx acort.
Becoert
Heeft Yven3 sViants poghen ,
Dats ons , naer haer vermoghen ,
Int loghen » der doot bedwanc4.
Maria heeft ons nu , God Jane ,
Brocht leven lane.
Vry vranc
So bleef dat maegdelic foreest5 ,
Doe zo6 ontfinc den hoghen keest7.
Yven tempeest$» was van haer wijt
Int baersen9 ; zo es taller tijt
Ghebenedijt !
1 Ruw hooi 2 Gants niet. 3 Eva (4n. naamv.) 4 En ons (gerekend naar
Evaas vermogen) [derhalve ook , ale blijkt] in het doorstaan van de doodsbeklemming. 5 veld , akker (verg. 10 bl. 453). 6 Zij. 7 Kern , zaad. 8 Onrust.
9 Baren
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PQEZIJ DER. RENAISSANC;.
In de Geschiedenis der Kunst noemt men Renaissance dát
tijdperk , waarin de Grieksche en Romeinsche Kunst niet alleen bestudeerd werd — want de beoefening der oude Dichters en Redenaars had ook in de Middeleeuwen niet stil gestaan -- maar waarin die Heidensche Kunst, welke voor
eeuwen in het Zuidelijk en Zuid-Oostelijk gedeelte van Europa
ontkiemd was , gebloeid had , en was ondergegaan , gelijk alle
werk, dat niet uit God maar uit de menschen is 1, waarin
die doode Kunst in den letterlijken zin weêr levend werd gemaakt of herboren werd.
Toen , melijk , met het veldwinnen der verlichting, d. i.
vermeerderde werkzaamheid des verstands en verspreiding
van kundigheden , ook buiten den kring van adel en geestelijkheid , met het klimmen der steden of gemeenten in macht
en aanzien , zich die klasse gevormd had , welken wij gewoon zijn den Burgerstand te noemen — toen maakte zich
in het dagelijksch leven evenzeer als in de boekenwaereld ,
welke door de vinding der Drukkunst zoo ontzaglijk was
uitgebreid , eene kracht geldende , waarvan , sedert den
aanvang der Christelijke Beschaving , zich maar enkele denkers , en dan nog, in den regel, slechts onder zeker voorbehoud, hadden durven bedienen : die kracht noemt men de
Kritiek ; het Beginsel van álgeldend Onderzoek en álbereikend
Oordeel -- volgends hetwelke men niets aanneemt, wat niet de
vrucht is van eigen doorvorsching. Dit Beginrel van Kritiek sprak
zich het sterkst uit in de Reformatie. En daar met de Kunst
der Middeleeuwen de Godsdienst der Middeleeuwen op het
innigst samenhing : daar de Drieëenige God , geopenbaard in
I Werken der Ap. , V , 38-39. De kunst onzer Israëlietische vaderen (vaders
naar de ziel) is blijven voortleven in het Evangelie, het Evangelie in de
Christen Kunst der Middeleeuwen , en met hoe weinige steunpunten ook voor
haar voet, is het dier Kunst gelukt zich door de drie laatste Eeuwen, te midden van bet herlevend Héidensch kunstbeginsel, een weg te banen, om (God
geve 't!) in eene heldere toekomst veelzijdiger voort te leven dan ooit.
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Christus , den God-Mensch en uit Bene Maagd geboren , gestaafd door het woord en de wonderen zijner Evangelieverkondigers en het bloed zijner in eere gehouden Martelaars , het
toonbeeld der schoonheid in de Kunst was , gelijk Hij tevens
dat der volmaaktheid was in de Godsdienst — daar de Kunst
der Middeleeuwen op het zelfde beginsel als haar Godsdienst
was gebouwd , een beginsel van heilige eerbiediging der Overleveringen , een beginsel , krachtens hetwelk stoffelijke vormen
en daden steeds als de dragers van bovennatuurlijke denkbeelden beschouwd worden -- en , omgekeerd , alle geestelijk
denkbeeld tot zekere hoogte bevatbaar gemaakt door zinnelijke
afbeelding of voorstelling : zoo moest , bij hen , die de Godsdienst
der Middeleeuwen met hare eigenaardigheden verwierpen —
ook de Kunst der Middeleeuwen noodzakelijk wegvallen 1.
De persoonlijkheid van Luther biedt eene vrij volledige vertegenwoordiging van de Kunst der Renaissance , en in zonderheid
van hare Dichtkunst. Daar was namelijk gebrek aan samenwerking en harmonie tusschen het ruw zinnelijke en zuiver
verstandelijke in den mensch ; daar was ontbinding.
Men veroordeelde met het afgetrokken verstand, dat trotsch
was op de zege , die het tegenover liet historiescll gezach der Kerk
behaald had , en dat vermaak schepte in zijne bevrijding van
1 Sedert men door onloochenbare feiten heeft bewezen tot wat groote hoogte
Beschaving de Middeleeuwen het onder den invloed van het Katholiek
autoriteitsbeginsel gebracht hadden , hebben de schranderste onder de hedendaagsche
denkers en schrijvers, voor zoo ver zij den Middeleeuwen vijandig zijn, opgehouden die tijden dom en duister te seheiden : om, in hunne valsche beschouwingswijs , toch een schijn van recht te hebben , stellen zij nu de Renaissance
maar zoo veel vroeger , in het hartjeu van het voorgaand tijdperk ; en den
schoonen werken , die onder den invloed van den geest gemaakt zijn, welke,
den geheelen Middeleeuwen een eigenaardige tint geeft , doen zij thands de eer
voorloopers of eerste flikkeringen der Renaissance te noemen. Zoo worden bij
hen Dante en Giotto, mannen van 1300 , ja , St. Bernardus , geb. 1091 , en
zijn tijdgenoot de Abt Suger, zoowel als de zalige Ruysbroek, die tot de 13e
Eeuw behoort, vertegenwoordigers eener orde van denkbeelden, waar Thomas
a Kernpis (-1- 1471) , neen, Albeit Durer, en Rafaël in zijn EERSTE periode,
met geen schijn van recht in betrokken kunnen worden. De mannen der Middeleeuwen, die schoon3 werken hebben voortgebracht , en in wie men de kiem
mocht zien der denkbeelden, welke tot 15 .1600 behooren, hebben dit gedaan
niet don , maar ten spijt van die kiem — aldus Maerlant bijv.: zijne sterkst
Middeleeuwsche stukken zijn verrewech zijne schoonste : men denke aan zijn
Vanden Lande van Overzee (zie hierb. bl. 90), zijne gedichten ter eere der
H. Maagd , zijn Leven van St, Franciscus, enz.
r an
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zoo vele geloofsbanden -- men veroordeelde de beelden; en
de Kunst was louter beeld, d. i. stoffelijke , vaak tastbare
voorstelling van eene gedachte : men zocht eene kunst , waaruit
het wezen of hoofdbestanddeel der Kunst zoo veel mogelijk
verdreven was : men vond aan de eene zijde , wat men stichtelijke bespiegelingen noemt , bijbelstoffen , geknipt in afgesproken vormen , niet door een vrij scheppend genie opgenomen en
verwerkt 1 ; bij deze half-kunst bleef echter de christelijke waarheid, het christelijk idee, nog de grondslag.
Maar, wat vond men aan de andere zijde ? Daar viel de
christelijke grondslag, het Christelijk idee wech; en men stelde
er het Grieksch Heidensch idee voor in de plaats : zoo kon
men dan de beelden , dat hoofdbestanddeel der Kunst , behouden. Maar het waren eigenlijk geen beelden; het waren slechts
poppen : om dat een beeld een idee vooronderstelt ; een idee
een voorstelling is , die onze geest uit de waarheid ontleent ,
en dat geen dichter noch ander kunstenaar der Renaissance
aan de waarheid geloofde, van de Goden en Nymfen , waar
hij zijne groepen naar boetseerde.
Sommige zededichters putt'en zich intusschen uit in het verzinnen van gelijkenissen of allegoriën, buiten het Godsdienstige,
ter welker voorstelling zij zich van allerlei koude, onbelangrijke mannen- en vrouwenfiguren en andere voorwerpen uit het
dagelijksch leven, huisraad, gereedschap , enz. enz. bedienden -het waren geen beelden , daar een hart in klopte , of die door
historische toespelingen den beschouwer aandeden.
Ziedaar dus driërlei half-kunst — het gevolg van het scheiden
der Kunst en Godsdienst. Aan den eenen kant : het idee — zonder de beelden ; aan den anderen : de beelden — zonder het
idee ; daarbuiten , en soms ook met den der beide richtingen
verbonden , de allegoric , doorgaands even onmachtig om belangstelling te wekken als onze hedendaagsche bonbon-rebus.
Bij deze drie uitingen der Kunst, in het tijdvak der Renaissance , voegt zich eene vierde : het voortbrengsel van het
ruw zinnelijke. Aangezet door de vormdrift , die geen mensch
I Ook de Middeleeuwsche kunstenaars hadden een model, een typus, eene
overlevering, waaraan zij, tot in sommige onderdeelen toe, getrouw bleven —
maar des niet te min bleef de loopkring voor de fantaizeerende ziel hun ruim
Leer ruim : den stichtelijken Renaissance-mannen bléef geen kring over ; zij hadden
slechts een punt, en in dat vaste punt draaide hun geest steeds rond.
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geheel verzaken kan , en niet meer geleid door het hooger
christelijk beginsel , noch ook door de geleerdheid , welke smaak
inboezemde voor het in zich-zelf vaak verheven , maar met
betrekking tot de maatschappij , waarin het herboren werd ,
koud en beteekenisloos beeldenspel der Grieksche Heidenen ,
trad er een derde kunstrichting te voorschijn -- die van de
trouwe navolging der uitwendige natuurvormen. Ziedaar de
deur opengesteld voor slaafsche nabootsingen van zaken , die
des nabootsens niet verdienden : maar deze richting had voor
't minst de deugd van een trouwen spiegel te geven van den
persoon des dichters , en van op de meerderheid des volks te
kunnen werken.
De eerst omschreven kunstrichting toch wekte ook wel in
zekere mate de aandacht der menigte — maar dit was meer een
zédelijk uitwerksel dan een uitwerksel der Schoone Kunst;
het zelfde geldt van de derde richting ; van de tweede begreep
het volk niets; en de vierde werd wel door het volk begrepen —
maar verhief het niet: gelijk de roeping der Kunst is, en de
Middeleeuwsche Kunst het vermocht.
Deze laatste werkte meer harmoniesch op al de vermogens
der meer en minder bedeelden ; van daar , dat zij diep ingreep ; hetwelk duidelijk blijkt uit de gehechtheid van het
volk aan de fragmenten van Middeleeuwsche PAzij , welke ,
na de bruisende wielingen der Zestiende Eeuw in Godsdienst
en Staat , uit den vloed nog werden opgevischt , en , hoezeer
ook bedorven , bewaard bleven (zie de voorlaatste alinea dezer
Inleiding) ; dit blijkt ook uit het goed gevolg , waarmede
sommige dichtvruchten in den alouden geest werden uitgegeven.
Kenschetsen wij de verschillende hooger genoemde richtingen meer bijzonder in hare voortbrengsels !
Toen dan , zoo als bl. 155 gezegd wordt, de gemeenten der
steden , dank zij ook den privilegiën hun door de Vorsten
geschonken, aanmerkelijk in talrijkheid en welvaart der burgers
begonnen toe te nemen , had het niet lang geduurd , of, op
het voorbeeld der geestelijke en ridderlijke kongregaties , en
gedreven door die zucht naar samenwerking, welke den mensch
is ingeschapen , vormden zich de broederschappen van handwerkers en neeringdrijvenden , welke onder den naam van gilden bekend zijn. De mannen van wapenen vormden even zoo
voetboog- en handboog-schutt4rsgilden ; en ook de dichters en
ooit
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sprekers , die , voor zoo verre zij niet tot de priester of ridderschap behoorden , veelal een zwervend leven hadden geleid,
begonnen zich in de XVe Eeuw , toen ze voor goed zich in
de steden hadden neêrgezet , tot lichamen te vereenigen ,
welke den naam droegen van Rederijkkamers of Kamers van
Rhetorica. Deze Rederijkers waren in den beginne nog geheel
van den godsdienstigen geest doortrokken , die eenmaal de
gantsche Maatschappij bezielde , en de Vorsten , die in het
lofzingen van den Oppervorst een waarborg zagen voor des
eerbied, welke den waereldlijken Soevereinen toekwam , moedigden die kunstoefeningen aan. Onze Graven uit het Huis
van Borgondië waren in 't algemeen groote kunstvoorstanders en deden wat zij mochten om de Dichtkunst aan te wakkeren ; ofschoon buiten hunne schuld het fransche element ,
dat zij uit den vreemde meêbraehten , te ongunstiger op de
Kunst werkte , naar zij zich meer aan deze lieten gelegen
zijn. Ook vermocht geen Graaf - der Kunst een bloeitijd te hergeven , die zij in vroeger eeuw doorleefd had. Het Boekdrukken
was uitgevonden ; de ontdekking der Nieuwe Waereld bad rijker
bronnen van tijdelijk voordeel geopend ; de uitbreiding van
Handel en Scheepvaart , vermeerderde Rijkdom , gevoegd bij
vermeerderde Natuurkennis , bracht bij de volken een gevoel
van eigen vermogen te weeg , dat allicht tot overmoed aangroeide ; de Kritiek, als boven gezegd is , ontwaakte — en
het levende Geloof werd met het ontleedmes des beperkten
Verstande verminkt of vernield; en de vlammende Liefde met
den ijskouden adem der trotsche Theorie te gemoet getreden.
Luther máakte het Protestantisme niet — maar sprak den
volzin , die de begeerte van velen uitdrukte ; de gemoederen
waren gereed het zaad , door hem gestrooid , te ontvangen.
Van daar dan ook , dat niet slechts de landen , waar het Protestantisme sterk de overhand nam , der Renaissance bevorderlijk waren : maar dat zij , op het gebied der Beeldende
Kunsten , wier grootste meesters toen Italianen waren , in
Italië-zelve 't eerste wortel kon schieten ; ofschoon de Zuidelijke
landen , door eene voor de kunst nog gelukkige inkonsequentie , de beeldheiligende Godsdienst getrouw bleven. Er werd
in de stukken der Rethorijkers gerethorizeerd zonder einde —
en de Poëzie, die aanschouwing, gevoel, en zang is, stierf
wech , en maakte plaats voor zoogenoemde zinnespelen -- alle-
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gorische tooneelspelen , voortbrengsels des verstands, met zedekundige lessen doormengd. In het vroede of wijse , in 't sotte,
en in 't amoureuse , droegen de Rederijkers vaerzen voor , naar
kunstregels uit den vreemde en veelal in een smakeloze basterttaal opgesteld — doch zoo vol van schimpscheuten op de maatschappelijke instellingen des lands , en zoo kwetsend voor de
erkende autoriteit , dat de zelfde Vorsten , die de Kamers
hadden aangemoedigd en er het Lidmaatschap van aanvaard ,
genoodzaakt waren er de gedeeltelijke sluiting van te bevelen.
Daarmede was echter de ontwaakte vrijheidszucht , die bij velen
losbandigheid geworden was , niet uitgedoofd . De Rederijkers
sprongen beurtelings op den drievoet om het vonnis over Prinsen
en Pralaten te spreken , beurtelings op de kermisplanken om
vaak door de laagste en zedelooste voorstellingen het volk in
zijn dierlijke lusten te vleien.
Daar was te-rug-werking. Anna Bijns , een klopjen en schoolhouderesse te Andwerpen , in de eerste helft der XVIe Eeuw —
vrouwe van buitengewone geest- en zeggingskracht, muntte er in
uit. Zij scheen, op hare wijs, meê aan de godsdienstige en maatschappelijke taak te willen arbeiden, die eenmaal door den voortreflijken Ruysbroek (onze beste Middeleeuwsche prozateur) en
zijne beroemde leerlingen, die later door de school der Deventersche
Godsdienstverweerders -- waaronder men geniën als een Geert
Groete, Florens Radwijn, Gerlach Petersz., Geert van Zutphen,
Thomas van Kempen en anderen telde -- was ondernomen. Schitterend staken de refereinen dezer begaafde vrouw , welke in
de beste der Rederijkersformen geschreven waren , af , bij
de hartstochtelijke, maar ondichterlijke knutselvaerzen van vele
zoogezegde meesters in het vak. Zij verdedigde Godsdienst ,
Priesterschap , en Vorstelijk gezach -- al gispte zij krachtig
wat er in de levensinrichting veler hooggeplaatsten en den
toestand der maatschappij dringend verbetering behoefde. Eene
teder mystieke en allervruchtbaarste kunst wist zich ook , naast
hare snijdende hekeldichten , met gelijke bedoeling , het behoud des Katholieken Geloofs , te handhaven.
Doch de aloude Godsdienst week op onderscheidene punten
voor het Protestantisme — en de Kunst viel. Het aanschouwelijkst nog leefde zij voort in de volkszangen maar , met
het godsdienstig element , was er de betamelijkheid uit weggevallen : in plaats van den nog altoos hoofschen Ridder der
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XIVe en eerste helft van de XV e Eeuw , trad de woeste en
vaak liederlijke ruiter , het kind des half ontvoogden volks , op
als held , en de tedere Jonkvrouwen keerden in verloren deerns.
In de tweede helft der XVI e Eeuw kwam er voor 't minst
eenige bedaarde wetenschappelijke zin. De Amsterdamsche
Rederijkkamer .In Liefd' bloeyende , wier uitstekendste broeders , in weêrwil van het Godsdienstverschil -- Roemer Visscher en Hendrick Laurens. Spieghel waren Katholiek , Dirck
Volckerts. Coornhert was Protestant — de noodzaaklijkheid
der samenwerking inzagen tot opbeuring der Letteren , ondernam thands langs den weg der Wetenschap de kunst te herstellen , die langs den weg der Natuur had uitgebloeid.
Zij gaf werken uit tot opbouw eener zuiverder taal- en
letterkunde, en hare leden onthielden zich, bij de beoefening
der poëzij , van het gebruik der bastertwoorden , dat hand
over hand had toegenomen.
Men onderscheidt, in de Letterkunde, Natuur- van Kunstgedichten. In de Geschiedenis van álle kunst valt zoodanig onderscheid op te merken. De mensch is van God met den
aanleg en tot zekere hoogte met het ingeschapen vermogen
bedeeld om kunstwerken te vormen. De gebaren der handen van
kinderen, de uitdrukking van hun gelaat is in Benige mate onafhankelijk van hun wil en hunne opvoeding, zij zijn zich doorgaands onbewust van wat daar schoons in is. Dus ook met
de Kunst; in zonderheid met die , welke zich van taalformen
bedient. Zonder volkomen zelfbewustzijn in de makers zijn
er meesterstukken van Bouwkunst, zijn de verhevenste Heldendichten geschapen ; de makers zijn niet bekend ; het schijnen
voortbrengsels van de vormkracht eens geheelen volks. Zeker is
de voorbedachtelijke inspanning des geestes van den enkelen persoon niet vreemd gebleven aan de vervaarding van zoodanige
natuurlijke kunststukken — maar die inspanning is er de
oorzaak niet van ; het hangt van de dadelijke inspanning van
dézen of génen niet af, of het stuk gemaakt zal worden.
Veel van de middeleeuwsche poëzij is op dergelijke wijze geboren uit de onvoorbereide , als argloze vormkracht des menschen. Deze vormkracht daalt onmiddelijk uit God , gelijk de
TAAL in haar geheel — van daar dan ook dat de gemeene
man volstrekt niet begrijpt , dat elke door hem uitgebrachte
volzin een voortreflijk , onpeilbaar diepzinnig en half boven11
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menschelijk kunstgewrocht is. Nu schijnt ons deze vormkracht
in haar grootste volheid en zuiverheid ontzegd te worden ,
wanneer de Godsdienst niet langer haar beginsel en haar
drijver blijft. Geen ongeloovig wijsgeer van onze XIXe Eeuw,
die op voeten noch vademen in staat is , ik zeg niet het
plan tot een Gothische Kerk of Mhjdeleeuwsch epos to ontwerpen - maar eenig kunstwerk , het minste , voort te brengen , dat vergeleken kan worden met een ouden tempel of
heldendicht der Brahmhdienaren van den Indischen Archipel ! Slechts als de mensch het beginsel eener Persoonlijke
Godheid huldigt , die , boven de aardsche krachten verheven , door een oodmoedig Geloof als Heerscher wordt aangebeden , heeft men gezien , dat die vormkracht door God den
menschen verleend werd : mids dan ook de kunstoefening
niet buiten de Godsdienst , maar binnen den kring ondernomen
wierd, dien zij bestraalt : ra ids — wat in de Kunst als waarheid
werd aangenomen , ook in de Godsdienst waarheid blijven kon.
Zoo werden de Natuurgedichten geboren, en zoo wordt der Kunst
populariteit verschaft -- want de Godsdienstzin is het eenig
gevoel dat ooit, ongeacht den graad van beschaving , algemeen , volkomen populair , en bij wijs en dom in de zelfde
mate kon aanwezig zijn.
Echter , de redeneering en de geleerdheid zijn in de twee
voorgaande eeuwen gedeeltelijk geslaagd in hun streven om
de leemte aan te vullen, door de uitblijvende natuurlijke vormkracht achtergelaten. De denkbeelden en eigenaardigheden der
Grieksche en Romeinsche Godsdienst werden met ongeloofelijke inspanning geënt op den Nederlandschen stam : en al zag
het meerendeel des volks zich overgelaten aan die oude boekjens
en liedtjens , die men te recht volksboekjens en -liedtjens
genoemd heeft (verg. bl. 7.) -- al hebben kunstindrukken zeer
weinig aan de opvoeding des volks in de laatste eeuwen toegebracht -- al voelde de ambachtsman niets voor zijne eigene
Dorische perystilia en pilasterwerken -4 en al werden onze voortreflijkste dichters nooit populair : men heeft toch door overleg
te gemoet kunnen komen aan de behoeften der meer beschaafden , hun de gewoonte tot een tweede natuur gemaakt , en de op
wetenschappelijke gronden gebouwde gedichten , of zoogenaamde
Kunstgedichten, zijn niet zonder invloed op de Maatschappij gebleven — al leefden zij ook zelden op de tong der menigte.
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Cats is , in spijt zijner geleerdheid , de meest populaire
onzer dichters van de eerste helft der XVIIe Eeuw. Zijne
omslachtige gedichten naderen dan ook wel het meest tot de
volkstaal , zonder , bij vrije schildering der ontucht , in de
onhebbelijkheden van een anders wel geestigen Bredero te vervallen , die er op den duur alleen door konden bij het laagste
gemeen. Ook Huygens , soms kunstig-kort en min begrepen ,
heeft enkle reizen door grofheden de volkshartstochten gevleid :
maar in den regel schreef hij , zoowel als Cats , meer voor
den burgerstand , en dan in den of gemoedelijk beschrijvenden ,
of levendig scherpen , of ook stichtelijken en zedepreekenden
toon , die toen ter tijd geliefd en het kenmerk der rechtzinnigheid werd in de leer. Ook deze stijlvroomheid bij afspraak
werkte mek om den natuurlijken aard des volks en de Kunst
meer en meer van elkaar te verwijderen. Huygens was een
der schitterendste vernuften , die op het Slot te Muiden bij
den Drossaart Hooft verkeerden ; waar vele jaren een kring
werd gevormd , beheerscht door fijn gevoel en smaak , diepgaande wetenschap, en vrouwelijke bevalligheid. De tegenwoordigheid der Jonkvrouwen Anna en Maria Tesselschade
Visscher, de dochters van Roemer, om strijd uitmuntend
door schoonheid en talenten , maakte bovendien een toon van
maatschappelijke verdraagzaamheid op het punt van Godsdienst
en van hoofsche betamelijkheid (niet diep geworteld in de
zeden der Eeuw) noodzakelijk , welke onzen dagen passen
zoude — al hielden wij liefst de vruchteloze pogingen van
Huygens om Tesselschade te protestantizeeren en de vaak onwelvoeglijke rijzntjens van den ouden Visscher buiten den kring.
Hooft bracht , bij al de vreemde elementen , die in onze
Letterkunde waren opgenomen , ook nog de Italiaansche zoetvloeiendheid in zijne zangen over, eene aanwinst, waarover
men zich niet te beklagen heeft. Al vroeg had deze vooral
als kernig en schilderachtig prozaschrijver uitmuntende geest
zich op de beoefening der Tooneeldichtkunst toegelegd, en
door het kiezen van vaderlandsche onderwerpen voor een paar
zijner stukken de beweeglijkste snaar trachten aan te roeren ,
die bij een volk, hetwelk zich met reuzenkracht van eene Regeering had los gemaakt , die het onevenredig achtte aan zijne
behoeften , bespeeld kon worden.
Karel V had schending van zijn Soevereiniteit gezien in
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het prediken van de Kritische Godsdienstleer , die alle historieseh
gezach op losse schroeven stelde ; hij en , vooral , Filips II
hadden de geweldige middelen , die hun ter dienste stonden ,
gebruikt , om de theoriën , welke de maatschappij met aIgeheele
omkeering bedreigden , te keer te gaan. Staatzuchtige Edelen
doordrongen ongemerkt het volk van het denkbeeld , dat de
Spanjaarts - niet waren de uitvoerders der bevelen van den wettigen
Soeverein , welke , naar de filozofie dier Eeuwen , het recht had
de zaden van oproer te smooren nog eer de denkbeelden den
noodzaaklijken nasleep van daden alom in het leven hadden
geroepen — maar dat die Spanjaarden de satrapen waren
van een vréemden Vorst , van den Koning van Spanje , die
de Hemel weet met welk recht de Nederlanden inpakken
wilde. Wat is er gemeens tusschen Nederland en Spanje ! Verbinden wij ons tegen den vreemdeling , den vijand ! Vormen
wij de Utrechtsche Unie tegen dien vreemden Koning, al heeft
Willem van Oranje , bij monde van zijn vriend Marnix , in
het in zich-zelf voortreflijk Wilhelmuslied , nog kort te voren
zijne trouw aan den wettigen Graaf betuigd !
Gedurende den strijd , die eindelijk geheel het charakter van
een oorlog tusschen twee volken had aangenomen , ontwikkelde Noord-Nederland zich met ongewone snelheid : de burgerstand, met frissche krachten toegerust, vormde eene aristokratie, die zich oefende door den tegenstand-zelf; en klom
in deze nieuwe orde van zaken tot een nog hoogere trap van
rijkdom en aanrzien , dan die het onder het Bestuur zijner
Graven in de XV e en XVIe Eeuw reeds bereikt had.
Vondel, wiens ouders , als vele anderen, tijdens de vervolging der Hervormden , uit Andwerpm gevlucht waren ,
werd toevallig te Keulen geboren , en opgevoed in de
Doopsgezinde ]eerstellingen. Te Amsterdam met der woon
gevestigd, had hij de dichterlijke bazuin over die glansrijke
Zeventiende Eeuw moeten steken — maar hij was te verheven
dichter, om zijne liefde onvoorwaardelijk aan eene Eeuw- en
Volksgeest te kunnen schenken , wiens beginsel in verzet bestond tegen de stem der Kerk en des Opperhoofds van den
Staat ; die zich door de koele kombinatiën der Staatkunde en
eene reeks van wapenfeiten , veelal met gehuurde landbenden
voltrokken , handhaafde — onverminderd den roem der vestiging van een vernieuwd volksleven ; die, ofschoon hoog ophalende
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van de door hem bevochten „gewetensvrijheid" , zich bezoedeld
had met het bloed van den doorluchtigen Arminiaan Oldenbarnevelt , Hugo De Groot noodzaakte in den vreemde rond
te dolen , Barleus van zijn ambt ontzett'e , Camphuysen verdreef, en onder onze schoonste ter zee bevochten overwinningen de verovering telde van een zilvervloot ; een Volksgeest
eindelijk , die hdm (den behoeftigen Vondel) ten jare 1639
in eene boete van 180 gulden besloeg , om dat hij Maria Stuart
(t 1587) had durven verdedigen ; terwijl Hooft zelfs de mogelijkheid aannam , dat „d'een oft d'ander peetharsen" den Zanger van het Eeuzaghety' der Heilige Stede bij ontijde van kant
hielpe , „denkende dat 'er niet een haan naa kraayen zoude".
Vondels warmste jubelzangen waren dan ook geenszins aan den
grootsten oorlogsheld van het tijdperk , Prins Maurits , gewijd ; maar klonken Fredrik Hendrik ter eere, en bekroonden
de teekening van het Munstersche Vredestraktaat. Zijn heerlijke treurspelen golden nu eens eene allegorische voorstelling
van Barnevelts halsrecht , dan eens de eer der aloude Heeren van zijn woonplaats Amsterdam , of de „manhaftigheit
der Batavieren" , onder „Nikolaes Burgerhart" (Claudius Civ ilis) ; dan weder de tedere legende van Ste. Ursula en hare
maagden ; dan weêr de Gemartelde Majesteit der Schotsche
Koningin ; later den geduchten opstand van den Engel tegen
God , den Dienaar tegen de Soevereiniteit , Lucifer en zijne
genoten — waartoe hem de afzweering van Filips II wel modellen ter studie schijnt te hebben aangeboden 1 : vele zijner
stukken eindelijk zijn gewijd aan Bijbelsche voorstellingen. Uit de meeste, even zeer als uit zijn plan om Konstantijn den Groote te bezingen , maar vooral uit de gewijde
epische en didaktische gedichten , door hem geschreven na
zijn openlijken overgang tot het Katholicismus , blijkt de behoefte , die Vondel gevoelde , om der Kunst de Godsdienst
weder tot beginsel en leiddraad te geven. De Grieksch-Romeinsche mode zijner Eeuw belett'e hem echter deze omkeering te
verwezenlijken. Geen dichtvak bijna bleef door Vondel onbeoefend. Op zeven-en-twintigjarige leeftijd leerde hij pas Latijn —
maar drong genoegzaam in den geest der ouden door, om
voor ziin treurspelen het Grieksche Tooneel tot model te kiezen.
I

Lees met oordeel Prof. Jonckbloets scherpzinnig betoog : Vondels Lucifer,

Bene politieke allegorie.
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Als versifikateur bracht hij het verder dan éen zijner tijdgenoten. Hij was het die aan de , met de Zeventiende Eeuw
ingevoerde , Alexandrijnsche dichtmaat de kracht en de verscheidenheid van wendingen wist te geven , die dit Nederlandsche
vaers ongeëvenaard maken in eenige andere -Europeesche
Literatuur. Men kan niet zeggen , dat Vondel een school
stichtte : Antonides , en anderen , die hem tot model namen ,
volgden zijne allure , zijne manier in sommige opzichten ;
maar het was een vlakke schaduw van Vondels volle figuur ,
die door geen overlading van mythologische krullen meerder
zelfstandigheid verkrijgen kon.
Minnedichters , als Heemskerck en Joncktijs, bij wie althands
het menschelijk natuurlijk gevoel door de onhollandsche formen
niet altoos overstemd werd, en wien niemant bevalligheid ontzeggen zal, waren toch tweeslachtig, gelijk al de kunstenaars van de
Renaissance , doordien hun beginsel als aanbidders van den
„loosen Minnegodt" een ander moest zijn dan hun beginsel als
aanbidders van den God , die enkel Liefde is.
De aangenomen kunstrichting , die geene voortzetting was
van het werk der Middeleeuwsche Vaderen , had dan ook welhaast hare baan afgeloopen. Bij de dichters der Middeleeuwen
werd de Heidensche dienst „der waereld en des vleesches" ,
waarin ook zij menigmaal vervielen , afwijking, zonde gerekend ,
door de daders-zelven ; in de kunst der Renaissance was die
dienst regel. Al ware bewijsbaar , wat in gen opzicht waar
is, dat de rezultaten van de beide richtingen even laakbaar
geweest waren dan nog voelt men immers wel het hemelsbreed onderscheid tusschen een toestand , waarin het kwaad
door de heerschende leer als vergrijp wordt beschouwd , en
dien waarin het tot wet is verheven ?
Pater Poirters had in Zuid-Nederland schoone stichtelijke gedichten geschreven , die zich door meer innigheid van gevoel en
fijnheid van smaak onderscheidden , dan de gedichten van Cats —
naar welken Zeeuwschen hoofdpoëet Poirters wel genoemd werd.
Jonker Frederico De Coninck had ondernomen in Brabant
en Vlaenderen het Spaansche element te doen wortel vatten —
en getracht bevorderlijk te zijn aan het vestigen van éene nationaliteit in alle de Kastiliaansche landen , door zijn tooneelgewrochten Spaansch te maken naar stof en forel : maar dit
onnatuurlijk streven gelukte niet.
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Poots lieve eenvoudigheid , bij den aanvang der 18e Eeuw ,
ging onder in de Grieksch-Romeinsche sieraadje , die de boer
nog wel uit vertalingen zich moest eigen maken. Langendijk
en Rotgans zondigden dramatiesch en epiesch in hunne luimige
(en deze zijn hunne beste) tafereelen menig maal tegen de regels
der kiesche smaak , zonder die echter zoo grof te beleedigen
als sommige poëeten der krachtiger, maar ook ruwer, lie Eeuw
het gedaan hadden. Echter vallen dichters gelijk Van der Venne,
de Ostaden der Poëzie , wellicht hooger te schatten dan Jan
Luiken in zijn tweede tijdvak (het eerste viel in 't wulpsche) ,
onder wiens stichtelijke stukken zich maar enkelen als voortreflijk onderscheiden.
Welhaast deed in de Achttiende Eeuw zich hier te lande
de invloed gevoelen van het kunstkweekend Fransche hof
onder Lodewijk XIV. In Frankrijk was de Poëzi , door
den vergulden scepter van den geestigen kompilateur Boileau , reeds aan zekere schoolsche over-een-komsten onderworpen , die niet alle uit de natuur waren geput. Slechts enkelen
genién , als een Racine en Molière, mocht het gelukken , in
weêrvt il der eng afgeperkte formen , meesterstukken voort
te brengen. ])e Fransche kunstregels , op het Nederlandsch
Tooneel overgebracht , gesteund door de verwaandheid van
zielloze taalmeesters, deden hier eene hoogdravendheid in zwang
komen , die ver de meeste gedichten der 18 e Eeuw onleesbaar
maakt. En die zich daaraan zocht te onttrekken , verviel in
het platte. De van Harens waren de laatste lichtflikkeringen
van den ondergaanden dag. Met Bellamy ving de maneschijn
aan. In de flaauwe uitersten , die de dood van de zoogenoemde
Kunst der Renaissance voorspelden , bleven zich tot aan de
groote Fransche Revolutie de vier hoofdrichtingen vertoonen ,
welke 't gevolg waren geweest van het uit elkaar spatten van
Kunst en Godsdienst :
De Grieksch-Latijnsche richting , die beelden gaf zonder
waarheid in het idee , en onvereenigbaar met het voorschrift
der kuischheid en zelfverzaking ;
De stichtelijke en zedelijke richtingen , die een steil idee van
God en Christus tot punt van uitgang namen , maar geen beelden durfden leveren , of wel koude allegoriën voortbrachten —
afgetrokken verstandsbegrippen , bij over-een-komst vertegen woordigd door zielloze personaadjes en werkloos huisraad ;
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De ruw zinnelijke richting , die de Natuur bot kopieerde —
als hadde de mensch zijn hooger genie voor niets. Voeg
daarbij , dat de eerste en laatste richting soms in-een-liepen ,
en men nymfen opvoerde , naakt als de Grieksche -- maar plomp
als de Hollandsche boerinnen ; tot dat , bij de te-rug-werking
eener valsche fijngevoeligheid , de Poëzij in zwijm viel op den
rand van Het Graf van Feith.
Men versta ons wel ! Wij meenen niet , door het bepalen dezer groote omtrekken , daarin al de stukken , neen ,
zelfs maar al de dichtvakken op te nemen en te kenmerken ,
ons , van de Hervorming tot de Fransche Omwenteling , aangeboden. Verre van daar. Wij waarschuwen nadrukkelijktegen zoodanig begrip, en uit de hier volgende dichtreeks zal o. a. blijken in hoe véel dichters, in hoe véel stukken de algemeen menschelijke behoefte zich heeft doen gelden , die onze geestelijke
en stoffelijke vermogens doet samenwerken , ons-zelven ten
spijt ; die in onze beelden de Godsdienst- en natuurwaarheid
steekt , welke men gemeend had er buiten te kunnen houden ;
die aan ons Godsdienstgevoel en onzen zedelijken zin beelden
ter uitdrukking geeft , welke men , redeneerende , verworpen
had ; en die onzer boertige afbeelding van het dagelijksch
leven vaak een diep wijsgeerigen zin bijzet. Wij hebben alleen
maar de hoofdbeginselen willen kenschetsen , die , al of niet
uitgesproken , bij de kunstoefening werden vooropgezet. Onder die gedichten , welke het verst van deze beginselen afweken , vindt men vaak de schoonste , en daaruit is zoo veel
mogelijk onze keuze gedaan 1.
Den dichtstukken , die, hoog uit de Middeleeuwen herkomstig,
1 Overigens behoort niemant uit het hierboven gezegde de ongerijmde stelling
af te leiden , dat wij door echte poëzij alleen Godsdienstige of gewijde poëzij
verstaan, en nog veel minder , dat wij voor de beste gedichten die houden,
welke 't voertuig zijn van Godsdienstleeringen (men zie het doel der Kunst
bl. 1) : maar wij eischen in een echt poëtiesch kunststuk, dat daarin niets
voorkome wat strijdig is met de Godsdienstleer vin den dichter ; dat hij ,
op die plaatsen waar zijn heiligst gevoel, zijn innigste zielsleven, zich wenscht
uit te drukken in de schildering der hoogste Waarheid, geen tafereel schetse ,
waarin de Waarheid , die hij in het werklij k leven , als schepsel en als
burger vereert , niet herkenbaar is ; en dat hij ook, voor zijn onderdeelen,
voor zijn bijwe.k , zich niet van kleuren bediene , welke tot eene andere waereld
behooren dan de gene , die door dei glans zijner éene en onvervangbare Waarheid verlicht hordt,
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in nieuwere form tot ons zijn gekomen, kan geene plaats worden aangewezen , die hun gelijkelijk naar den ouderdom hunner eerste geboorte en naar dien der vernieuwde form toekomt — met enkele dusdanige stukken wordt dit tweede gedeelte onzer verzameling geopend ; andere worden gerangschikt
volgende' de vermoedelijke dagteekening van den text.
Bij de moeilijkheid om grenzen aan te geven, worden ook
de stukken, welke tot het overgangstijdperk (1450-1550)
behooren , hierachter onmiddelijk door die van het eerste tijdperk des Tweeden Leeftijds (1550-1790) opgevolgd.

HET HILDEBRANTSLIED.

[Overlevering uit de tijd van Theodorik den Groote (Ve E).
De oudste text werd , toen Karel de Groote 't voorbeeld der
verzameling van volksliederen gegeven had , opgeteekend
(wellicht voor 't eerst) door twee monniken van Fulda in 't begin
der IXe E. Deze berijming is van omst. 1500.]
» Ic wil te lande l rijden ," Sprac meester Hildebrant :
»Die my den wech wil wijsen Te Barnee in dat lant !
Sy3 sijn my onbekent geweest , Soe menigen langen dach ;
In dry en dertich jaren Vrou Goedelijn4 ic niet en sach ;"
—» Wildy te lande rijden Sprac Hertoch Abeloen5:
» Ghy vinter op der heyden Een jongen helt is toen ;
Ghy vindt daer op der marken6 Den jongen Hildebrant :
Al quaemdy onder u twelven Van hem wordy aengerant."
-- » Soude hy my aenrannen Met eenen evelen 7 moet?
Ic doorhouwe hem sijnen schilde; tEn doet hem nimmer goet;
Ic doorsla hem sijnen schilde, Met eenen schermer slach,
Dat hijt sijner vrou moeder Een jaer wel claghen mach."
-- a Dat en suldy niet doene," Sprac Jonker Dideric8:
» Ic hebbe den jongen Hildebrant Van goeder herten lief:
t Naar mijn land, huiswaards. 2 Bern, in Zwitserland. 3 (Die streken.)
4 (Zijne gade.) 5 (Zijn zwager.) 6 Grenzen. 7 Stouten. 8 (Ilildebrants kweekeling) Theodorik
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Ghy sult hem seere groeten , Al dor den wille van myo,
En dat hy u laet rijden , Alsoe lief als ic hem sy."
Al metter selven woorden Ten [rosen gaerde] hy ran ,
Al in des markes pleyne , Hildebrant , die oude man;
Al in des markes pleyne , Daer hy den jongen vant:
»Wat doet dese oude grijse Hier in mijn vaders lant?
» GIiy voerteenharnaschlouter Als waerdy eens conincx kint;
Ghy maect mijn jonge herte Met sienden oogen blint.
Ghy sout [te rugghe] blijven En houden u gemac."
Met eenera hubschen gheluyde Die oude loech, ende sprac :
»Sonde ic [te rugghe] blijven, En houden mijn gemac?
Van strijden ende van vechten [Ic al mijn daghen sprac,]
Van strijden ende van vechten Al van mijn henevaert ,
Dat segh ic u , wel jonger helt, Dacr vert af grijs mijn baert."
- a Den baert salic a uutrucken, En daer toe seere slaen ,
Soe dat a dat. roode bloet Over u wangen sal gaen ;
U harnas en uwe schilt Moet ghy my gheven [fijn] ,
En blij ven mijn ghevangen, Behoet Godt dat leven mijn."
-- » Mijn harnas ende schilt Daer hebic my mede geneert ;

Ic en was noyt mijn dagen Van eenich man verveert."
Sy lieten daer hare woorden Ende gingen met sweerden slaen.
Al wat sy daer bedreven, Dat suldy wel verstaen.
Die jonge bracht den ouden Een [al] soe swaren slach,
Dat hy van alle sijn dagen [Verveerder noyt op en sach].
Syn peert spronc [achter] rugghe, Wel twintich vademe wijt.
»Den slach, die ghy daer slaget, Heeft u geleert een wijf!"
— » Soudic van [wijven] leeren, Dat ware my groote scl ^and;
Ic heb noch Ridders en Heeren Al in mijn vaders lant;
Ic heb noch Ridders en knechten Al in mijn vaders hof;
En dat ic niet geleert en hebbe Daer over leer ic noch."
Het quamp soe dat die oude Liet sincken sijnen schilt ,
Soe dat hy den jongen Hildebrant Sijn sweert al onderginc'e.
Die namp hem in sijn midden, Aldaer hy tsmalste was;
Hy wierp hem neder ter aerden Al in dat.groene gras.
9 Van mijnentwege, 10 Zoo dat het zwaard des j. H. hens trof.
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» Soe wie hem aen den ketel wrijft Heeft geernell van den roet :
Soe hebt ghy gedaen , ghy jonge helt , Hiertegen uwen we(derspoet12.
Spreket an mi u biechte ; U biechtvader willic sijn :
Dats , sijdy van den wolven l3 , Genesenl4 moecht ghy sijn.
-- »Wolven , en dat sijn wolven : Sy loopen in dat wout.
Ic ben een jongen degenl5 , Gheboren uut Grieken stout.
Mijn moeder hiet vrou Goedele , Een Hertoginne 6jn;
Ende die oude Hildebrant, Dat is die vader mijn."
-- »Met u moeder vrou Goedele, Een Hertoginne fijn ,
Was Hildebrant u vader, Soo bistu de sone mijn !"
Hy [schoof] op sijnen helme ; Hy custe hem aen sijnen mont.
» Nu danek ic Godt , den Heere , Dat ie u sie gesont."
--» Och vader, lieve vader, Die wonden, die ie u heb geslagen,
Willie, al mijn leven lane, In mijnder Berten dragen."
— » Nu swijget, sone , stille, Diere wonden weet ic wel raet.
Wy willen van hier scheyden: God sterke ons op die vaert.
» Nu nemet my gevangen , Alsmen een gevangen man doet.
Vragen u dan die lieden : Wat man dat ghy daer voert -Soe suldy [den lieden] dan saghen : tIs een die quactste man ,
Die oyt op deser werelt Van moeder lijf gewan."
Het viel op eenen Saterdach Omtrent den vespertijt,
Dat de jonge Hildebrant Den [rosen gaerde] op rijdt.
Hy voerde op sijnen helme Van gouden een cranselijn ,
En neven sijnder lijden Den liefsten vader sijn.
Hy voerde hem gevangen, Al sonder arghelist;
lette hem by sijnder moeder Boven aen haren disco.
» Sone, wel lieve sone, Dat gevet my alsoe vey16,
Waerom ghy desen gevangen Hier settet boven my."
Hy

-- » Moeder, seyde hy,"» moeder ! Die waerheit salie a sagen :
Aen geender groener heyden Had hy my bynaer verslagen.
tIs Hildebrant die oude, Die liefste vader mijn !
Nu neempt hem in uwe armen, Ende heet hem wi llccom sijn."
11 Lichtelijk. 12 Aldus hebt gij werstand geboden [en heb ik van het roet
gekregen]. 13 Wolfingers. 14 Verlost, geabsolveerd. 15 Krijgsheld. 16 Dat
komt mij vrijpostig voor.
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VAN TWEE CONINCSKINDEREN.

Sy namp hem in hacr armen; Sy custe hem aen sijnen mont :
» Nu danke ic Godt den Heere Dat ic u sie gesont!
Wy willen van hier scheyden, En varen al in ons lant,
Te Barnen binnen der stede : Daer sijn wy wel becant."
o$o
VAN TWEE CONINCSKINDEREN.
[Herkomstig uit de hoogste oudheid ; bij alle Germaansche
stammen bekend. De.ze text grootendeels van omstreeks 1500.1
Het waren twee conincskinderen ,
Sy hadden malcander soo lief ;
Sy tonden byeen niet comen,
Het water was veel te diep.
Wat stat sy "op? Drie keersen ,
Als savonds het dagelicht sonc :
» Och , liefste Bomt, swernter over !"
Dat deed sconincs sone , was jont.
Dit sach daer een oude quenc 1
Een al soo vilijnich vel:
Sy ghinker dat licht uytblasen.
Doen smoorde die jonghe helt.
» Och moeder , seidese , moeder ,
Mijn hooftjen doet mijnder so wee !
Mocht icker een wijle gaen wandelen ;
Gaen wandelen langhes de see !"
— » Och dochter, mijn liefste dochter ,
Alleen en moogt ghy daer niet gaen :
Weet op uwe joncste suster ,
En laeter die met u gaen."
-- » Och moeder , mijn joncste suster
Is noch een so cleinen kint ;
Sy plucter wel alle die bloemekens,
Die sy onder weghen vint.
» Sy plucter wel alle die bloemekens ,
Die bladerkens laet sy staen :
I

Oud wijf.

VAN TWEE CONINCSK1NDEREN.

Dan claghen die lieden en segghen
Dat hebben conincskinderen ghcdaen."
-- »Och dochter , mijn liefste dochter ,
Alleen en moogt ghy daer niet gaen;
Maer weet uwen joncsten broeder,
En laetei die met u gaen."
— » Och moeder , mijn joncste broeder
Is noch een so cleinen kint:
Hy looptor naer alle de voghels ,
Die hy onder weghen vint."
De moeder ghinc na de kerke ,
De dochter ghinc haren ganc ,
Tot sy er by twater een visscher,
Haer vaders visscller, vant.
» Och visscher ," seidese , »visscher,
Mijn vaders visscllerkijn,
Ghy soudt er voor my eens visschen ;
Het sal u ghelonet lijn !"
Hy smeet sijne netten int water ;
De loodekens ginghen te gront.
Int corte was daer gcvisschet
Sconincs sone , van jaren was jont.
Wat tros sy van haren bande
Een vinglterlinc l rode van gout :
» Houd daer ," seide sy , » goede visscher ,
Dees vingherlinc rode van gout !"
Sy nam doen hacr lief in llaer armen ;
Sy custen hem aen sijnen mont.
»Och , mondeken, cost ghy noch spreken!
Och , herteken , waert ghy gesont !"
I

Ring.

-olioVAN HANSKEN BARREMONT1.

[Geldersch ; 2 » helft der XVe Eeuw.]

» Bistu een crigher oft bistu een boer ?
1 vuurvreter.
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VAN HANSKEN BARREISONT.

Hoe sierli uut uwer tappen so suer ?
Wildi een crijelisman werden ,
So nemet vijfhondert gulden met u !
Den crijch sal ic u leren."
Hansken swoer eenen dieren peet :
1) Alwaert mijn vader en moeder leet ,
Den crijch en sal ic niet laten ;
lc wil ruiten , roven , en stichten brant
Al op des Heren straten."
Hansken dede sijns selfs raet :
Hi vercochte cat ende haversaet ;
Hi woude al naer den crighe.
Corte cleederen dede lei aen
Al na die ruitersche wise.
Hi clopte voor een schipmans dore :
» Bistu daer binnen , so coemter yore ,
Ende voer mi over dwater !
Ic ben een rijc boermans sone ;
Den crijch en can ic niet ghelaten."
Die schipper was een goet ghesel ,
lli voerde hem over dwater snel ;
Dat water was ongheduere :
» Rijc God , waer ic maer thuis ghebleven
Al in mijn vaders schuere !"
Doen Hansken quam ter halver see
Sijn buut ende hooft dede hem so wee ,
De coop was hem berouwen :
»Rik God , waer ic maer thuis ghebleven !
Mijn vaders acker woude ic bouwen."
Doen Hansken over dit water quam ,
Een scram in sinen bet dat hi vernam.
Doen wast hem seer berouwen :
» Haddic den ploechsteert metter hant,
Mijns vaders acker soude ik bouwen."

OCH EIYICH IS SO LAnC.
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OCH EWICH IS SO LANC !

[Lied van den beroemden Prediker JAN BRUGMAN , geboorteplaats- en tijdgenoot van Thomas a Kempis (van Kempen ,
Aartsb. v. Keulen), i te Nijmegen 1473, wiens talent tot de bekende spreekwijs praten als Brugman aanleiding gaf. Dit Lied
schijnt een van de vele stichtelijke te zijn , die op de wijs van
waereldsche vervaardigd werden om de laatste te vervangen ,
en gezongen te zijn geweest als Die drie Lantsheeren , hierb.
bl. 150.]
Met vroechden laet ons singhen
Ende loven die Triniteit,
Dat Si ons wil bringhen
Ter hoechster salieheit ,
Die ewelic sal gheduren
Ende ewelic sonder vergane.
Och mocht ons dat gheburen...
Och ewich is so lane !
Leefden wi na die ghebode
Maer , als wi leven souden ,
Ende dienden altijt Gode
Ende onser Liever Vrouwen ,
Ende lietent overlident
Den swaren overgane ,
So mochten wi ons verbliden...
Och ewich is so lane !
Bliscap sonder ende
Is boven in llemelrijc;
Die wi daer sullen vinden ,
Dien is hier gheen: ghelijc.
Daer is dat godlic Wesen ,
Scenct ons den bliden dranc ,
Ic hebt wel horen leven.
Och ewich is so lane !
Maria , die moeder ons Heren ,
Die is van ons verblijt,
I Lieten de dingen voorbijgaan.
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mu EWIGIi IS St) LANG.
Als wi ons bekeren
In deser ellendigher tijt.
Maria , magllet reine ,
Och edel wijngaertrane,
Bidt voer ons ghemeine !
Och ewich is so lane !
Nu mach ic oec wel truren
Ende mijn singhen laten staen ,
Want ic bad uutvercoren
Dat emmer moet vergaen ;
Ic waende, si2 soude mi gheburen3,
Si gaet al haren gans ;
Ic vrees een ewich truren.
Och ewich is so lane !
Ie sane met groter vroechden :
» Die werelt al staet mi aen ;
An haer wil is mijn [huechcle] 4 ,
Si en mach mi niet ontgaen ,
tIs ewich ja niet vresen" —
Si maect mi also crane ;
Ic soud so wel ghenesen...
Waer ewich niet so lane !
Ie sant van ure tot uren...
Si soude mi enghe sijn ,
Ic waende , si soude mi [smoren]
Dat en mach also niet sijn.
Nu wil ic van Baer sceiden,
Si gaet al haren gans ,
Ten baet gheen langher beiden :
Och ewich is, so lane !
Wes sel ic mi Kantieren ,
Wat sal ic ane gaen,
Dat ic der werelt manieren
Van vresen moet laten staen ?
Vol drucs, verdriets van binnen,
Vol drucs, dat maect mi crane 9

2 De waereld. 3 Toekomen, verrijken. 4 Om haren wille ben ik verheugd.
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OGil EWICU IS SO LCIC.

Wat sel ic gaen begltinnen ?
Och ewich is so lane !
Iladieu der werelt minnen ,
Hadieu , tis al ghedaen!
le heb in minen sinnen
Wat niewes aen te gaen ;
Ie wil gaen avonturen
Te gaen een anderen gane
Al solt mi werden sure...
0eh ewich is so lane !

ï

Die enghelen menigherleide
Si doen ons groten fier s ,
Ende laten ons te weten
Het ghelt ons even dier ;2
So moglien wi ons verbliden
Ende leren der enghelen sane
Nu ende tot allen tiden :
Och ewich is so lane !
I)ie enghelen alle gader
Si maken ons groten Iècst ,
Si loven God den Vader ,
Den Soen , den Heilighen Gheest.
Als wi onse sonden laten ,
Si gheven ons groten dans,
Ende lonent ons sonder maten :
Ocli ewich is so lane !
Laet ons gaen dienen Gode ,
Dat rade ic jont ende out ,
Ende houden sijn ghebode
Ende bidden Hem menichfout ,
Dat Hi ons wil bescermen
Al vocit der hellen stanc
Ende voer dat ewich kermen;
Och ewich is so lane!!
4 Bejegenen ons niet groote vreugde. 2 Melden ons , dat liet ons even zeer
geldt [als hun-zelven 1.
-oF,o-
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VAN DEIN MOLLENFEESTE.

[Eene soort van Doodendans door ANTImENIS LE RooVERE,
ingeboren poorter van Brugge , waar hij op l 7jarige leeftijd
reeds een dichtprijs behaalde ; f 16 Mei , 1482. Dezen „Prince
der Rhetoryke" ook behendig met „den langhen sweerde" en
met den voetboog , anders metselaar van zijn ambacht , werd
in 1466, ter gelegenheid van een te Lier gehouden „groot
loffelijck lantsjuweel", d. i. luisterrijke intrede en wedstrijd
van verschillende boogschutters- of rederijkersgezelschappen ,
betaald de som van 18 stuivers groot , voor het dichten van.
drie zinnenpelen. Zijn beschermer , Jan de Baenst , Ridder,
bracht te weeg , dat de „notabelen ende tghemeente" hem ,
,,om zijn conste wille" , 6 I groot 's jaars toekenden.]
Hoort , ghy goede lieden al ghemeyne ,
Edele, onedele, aerme ende rijeke,
{ghy zijt ontboden, groot ende cleyne,
Te trecken in een ander wijcke.
Hy is uutghesonden met zijnder pijcke'
Des oppersten Princhen messagier2:
Maeckt u ghereedt, alle ghelijeke ,
Ghy en muecht niet langher blijven hier,
Al in dit laatschap van den mollen3
Moetdy trecken , sonder waen :
Al wildy daer teghen stryen of grollen ,
tEn mach u helpen niet een spaen.
Als de bode coempt , tis ghedaen ,
Hoe jonc , hoe schoone , hoe vroom, hoc wijs ,
Als dOpperste ghebiedt , soe moet ghy gaen
Trecken int landt van Mollengijs.
1)er mollen 4 heere, dOpperste Prins,
Die ,den mol schiep, de blinde beeste ,
Heeft ontboden haer ende gins
Onder tvolck , minste ende meeste ,
Dat sy commen ter mollen feestc ,
I Piek. 2 Gods bode , de Dood. 8 (De mol draagt zijn naam naar mol,
molde of monde — aarde.) 4 (Gedurige speling op mol, als wardeling.)

MOLLENFEESTE , DOOR ANTIILENIS DE ROO1 ERE.

l

79

Daer sy hof houden onder deerde.
Als dlichaem sal scheiden van den gheeste
Salmen elek dienen naer zijn weerde.
De Paus ende zijn Cardinalen
Moeten alle tdeser feesten sijn ,
Legaten , Bisschoppen , Dekens , Oflicialen ,
Prochiepape5 , Predicare , Jacop jn ,
Freermineuren , Vrouwenbruers7, ende Augustijn,
Priesters , clercken , ende meesters wijs:
Dese moeten alle binnen Gorten termijn
Trecken ter feesten te Mollengijs.
Saertroosen8 , monnicken regulieren,
Bogacrdenó , Lollaerden10 , ende cluysenaren ,
Fratres , wilt u ghereeden schiere ;
Nonnen , baghynen , wilt mede varen ;
Clopsusters , susters bedelaren,
Ende alle die leven nae den gheeste,
Maeckt u bereedt , sonder sparen :
Ghy moet al tecken ter mollen fceste.
Keyzers, Coninghen , I-Iertoghen, Graven ,
Baenrotsen" , Ridders , ende Jonekltceren ,
Ende voort alle rijeke van haven 12 ,
Wilt u tallen duechden keeren ;
Want den wech die moety lesren
Ter feesten te commene te Mollengijs :
Maeckt u ghereet, dat ghy met eeren
Daer muecht ontfanghen lof ende prijs !
Cancelliers , Baillius , ende Souvereyns ,
Sehauthetens13 , amptenars , ende dienaeren ,
Schepenen , Meyers*" , ende Castelleyns t5 ,
Ontfanghers , rentmeesters , ende wisselaren ,
fIoofineesters , die de salen bewaren ,
Portiers, cocx (smaekt wel den keeste l6 !),
S Pastoors. G Franciskanen. 7 O. L. V.-Broeders. 8 Karthuizers. 9 Dvveepers, opgekomen ter XIIIe Eeuw, als Letters veroordeeld in versch konciliën.
10 Ketters, opg. omstr. 1313. 11 Baronnen. 19 Goederen. 13 Schouten, 14 Majordomon. 15 Slotvoogden. 16 Kern [der zalen].
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Ende die edele zeelaan moet varen
Met zijnen schepe ter mollen geste.
Ghy , machtige poorters ende bourgoys17
Ghy . rijeke pachters ende rentieren ,
Al zijn u solders vol torens, vol hoys,
U kisten vol ghelts ende u fortchieren 18 —
Ghy , rijeke cooplieden ende drapenieren t9 ,
Al zijn u kisten vol meerssen20 , vol wollen ,
Ghy sult oock moeten trecken logieren
In dat landscap van den mollen.
De Coninck der mollen heeft doen ontbieden
Met zijnen bode"' , stijf ende sterck ,
Al tenemale de ambachtslieden ,
Dat sy oock moeten laten twerck ;
Dus rade ick elcken , dat hy neme merck22
Om goede herberghe ende logijs ;
Want, claer gheseyt , ghy moet int perek
Ten feesten Bommen van Mollengijs.
Der mollen Coninck heeft doen vermanen
Alle joughe gliesellen fijn,
Met corte keerels23 , met langleen palanen24
Aen haer schoen ende aen haer pattijn`xi
Voort alle stortstekers26 , wie sy zijn ,
Legt af u sweerden , u Walsehe dollcn27
Want ghy moet , eer lanck termijn ,
Trecken int landschap van den mollen.
Selden is volmaect de feeste
Daer vrouwen ghebreken ofte jonckvrouwen
Dies zijnse ontboden, minste ende meeste ,
Ter mollen feeste , in goeder trouwen ;
Langhe sleypsteerten , ofte bonte mouwen ,
Noch tuyten28 en dorven sy hebben twint :
De mollen , die daer feesten houwen ,
Sy en soudent niet sien ; sy zijn al blind.
47 Burgers. 48 IJzeren koffers. 19 Lakenwevers of ..koopers. 20 Koopwaren.
21 De Dood. 22 Acht geve. 23 Lijfrokken. 24 Punten of slippen. 25 Laarzen.
26 Lekkerbekken. 27 F ransche dolken. 2 Spitsche (suikerbroodvormige) kapsels.

ROKDEEL DOOR ANTHUENIS DE ROOMERE.
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Dese meyskens zijn oock alle gbedaecht 2° ,
Die te vastenavonde pijpers 30 hueren ,
Eest genstbode, voestre , oft maecht ,!
Die haer voeten te dansene rueren :
Dese moeten weck , in corter uren ,
Hoe jonek sy sijn, hoe blijde van gheeste;
Dit danssen , dit reyen31 mach hier niet dueren :
Sy moeten gaen danssen ter mollen feeste.
29

Opgeroepen. 30 Speellieden. 31 Ten rei gaan.
-o$o-

SPREUKEN.
[Van

genaamd A KEMPIS (verg.
geb. 1380 , fi te Deventer, 25 Aug.1471. In 't
Nederlandsch is er van de hand des beroemden schrijvers der
Imitatio Christi bijna niets overig. Deze spreuken zijn gelicht
uit een klein prozatraktaat , onlangs ontdekt. Zijn lievelingsmotto rijmt toevallig in 't, Nederlandsch als in 't Latijn :
In een hoecxken
In angello
Cum libello. Met een bcecxken.]
Swighen ende lyden Maket vrede ende doet verbliden.
Set uwen troest ende hopen in Gode alleen.
West oetmoedich ; ende barmbertig tot den armen int
(ghemeen.
THOMAS HAEMMERKEN ,

bl. 160 , 175) ,

DIE GREEN PLUYMEN EN CAN STRIJCKEN.
ANTHUENIS DE ROOvERE; zie bi. 178.]
Die gheen pluymen en can strijcken ,
Die en dooch 1 ter werelt niet ;
Is by arm -- by en sal niet rijeken ;
Die gheen pluymen en can strijcken
Alomme soe heeft by tachterkijcken ;
Die gheen pluymen en can strijcken ,
Die en dooch ter woelt niet.

Rondeel van

I Deugt.
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DEVIES.
[Letterverzetting van ANTHONYS DE RoovEnE ; Zia bl. 178.]
Den voys hoort eer an.
-olio'T GOEDE FONDAMENT.

[Uit B. II , Metrum 4 van het werk in dicht en proza De
door Anicius M. T. S. Boëtius , Christen wijsgeer , geb. te Rome 455 , staatsdienaar van Koning
Theodorik , t 23 Okt. 524. Deze vertaling is niet die van
1462-66 door Iacop Vilt, Brugsch goudsmit; zij is van een
onbekende en gedrukt in 1485.]
So wie fonderen voorsienichlic
Zijn woenstet wil , gheduerichlic2 ,
Zo dat die vast ende cewich sy
Ende vanden winde blive vey ,
Zo wie ooc wil de vloede schuwen
Euï tghedreech3 der zee verspuwen4,
Die late te metsen op thoghe land
Ende op dat ongltestade zand :
Want op dat hoghe vallen meest
De felle winde ende zwaer tempeest ;
tSand es durstich6 ende onvast
[Omme] ghedraghen zwaren last.
Dus wiltu dese vreese vlier ,
Du suls de zoete woenste dien?
Stellen teener middeler steden ,
Daertu wel bewaers zijs mede;
Al blecsemt dan de donderslach
Ende haer de zee mesbaren mach 9 ,
Du werds ghestclt in goeden vrede ,
Bevest met grooter verzekerthede ,
Du suis daer leeden gherusten tijd
Ende bclachen der wecreld strijd.
I Woonstede. 2 Duurzaam. 5 Ilet dreigen. 4 Verwerpen, afe cudeu 5 Die

consolatione philosophice

late na te metselen. 6 Droog. 7 Uwe. 8 In none middenplaats. 9 En de zee
1Noeden moge.

--CP:.',-
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EEN IIARPTOON DER VERLOOFDE.
[Dit lied is , met de daarbij behoorende melodie , van de
hand onzer Landvoogdesse MArGARETA , Keizer Maximiliaens
eenige dochter , niet minder beroemd door haren zin voor
kunsten en wetenschappen en door haar dichterlijk talent , dat
zich meestal van de Fransche taal bediend heeft , dan door
hare staatkundige bekwaamheden en vastheid van charakter
in het ongeluk (geb. te Brussel , 1479 ; . te Mechelen , 1530) ]
Mijn hertken heeft altijts verlanghen
Naar u , die alderliefste mijn !
U liefde heeft my so seer bevanghen !
U vry eigene willic sijn.
Voor al die werelt alghemeine ,
Zo wie dat horet ofte siet ,
Ilebdy mijn herteken geheel alleine ;
Daerom , lief , begheeft my niet.
Fortune : In fortune : Fors-uue1.
1

haar denies: „Celuk ; wederspoed ; min éen."

HOE DAT VROU MARGRIETE1 IN SPAENGIEN
ONTFANGIEN WAS.
[Om in het huwlijk te treden met Infant Jan, ten jarc 1497.]
Ilertoghe Philipsy , lustieli van bedrijve ,
Nu in huwelije met Vrouw Joanne 3 verbonden ,
Ifeeft Vron Margriete , redelic4 van lijve ,
Sij n suster , na taant van Spaenghien gesonden.
Al heeftse haer in perikelen ghevonden
Bij die stormende zee, so elck mach weten,
Ende buten slans haer seleen vonden ;
Maer nieuwe vrueeht doet ouden druc vergeten.
I Zie hierboven. 2 Onze Graaf Philips de Sehoone (van Oostenrijk). 3 Dochcr van Ferdinand en Isabella. 4 Welgemaakt.
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VROU MARGR1ETE, l;( SPAE!IGII1E:( 0V 1F.INGIIEr.

Tes dinckclijc hoese die Coninck verhayde 5 ;
Tallen havenen waren sijn ambassadeurs;
Die wint van gracien haer zeyl bewayde ,
Pat sy ghevoelde meer soets dan suers.
sConines lakaren en sijn courreurs
Bekenden die vlote , comende te lande ;
11Ict nernsticheden dedense veel labuers ,
Om tontfangen die bloeme plaisant.
Als tvolck aen lant meest was gheclommen ,
Vrou Margriete soude haer oic daer toe scicken ;
Twalef Hertogen sijn int water gezwommen
Tot der herten , met haren gouden sticken 0 :
Sy saghen die edele ymagc nicken7 ;
Sy ontlinghense als die haer jonste 8 droeghen
Om dat men trouwe daer sack verdicken 9 ;
Vrient sal hem tot vrients eere voeghen.
Doe men Hester aen Asucrus knochte'0
En was noyt sulcken jonste perfect:
Die straten , daer men Vrou Margriete broeide.,
\Varen met gouden lakenen en flawed gltedect.
• de vacrt aenvaerdcn.
Naer Burghers" sachmense
•
Die Coninekle met sijnrc
• Coninghinue
Ell die jonge Coninck , verreyst daer mede ,
Quamen met Benen eendrachtighen sinne
Een half mijle buten Burghers ter stede :
Daer groeyde jonste , daer sack men vrede ,
Het weerdich ontmoeten van twee ghelievell.
Sulc een ontfanck alsmen daer dede
En mach gheen menscelike tongue brieven.

Doe quam die gheestelike gllewelt ,
En ontlinghense met crucen en vanen :
n Te Deum laudamus !" was daer ghespelt.
Daer duert43 af coemt, maehmen wel vermanen.
3 Naar haar verlangde. 0 Tot aan de borst met hunne gulden kleederen. 7 Ilet
edel beeld groeten. 8 Gunst. 9 Aangroeien. 10 Verbond. 11 Burgos. 12 Ferdinand,
de vader van haar broedersvrouw en van haren hruidlegom. 13 Duuicaamheid,
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BEURTSPRAAK DOOR D1RCK VA? 'MINSTER.

Doe redense al naer der stad vercyert ;
Die husen waren als tempels vermoit t4 ;

Met cypressen boomen was daer geviert ;
I)ie straten met palmen en rosemarinen bestroit
Menichte van fonteinen hevet tvolc verfroy^t15
r
Die alle smake van wijne goten ;
Van meerder triumphe en hoordick noyt.
Als God wil , den druck is haest verschoten.

;

Noyt ordinancien so reyn gheschict !
A rtchieren t6 , pagien en waren niet om tellen :
Sy droeghen mantelijnen , ghestict
Met orfevryen , als rustighe ghesellen ;
Die paerden waren gheladen met gulden bellen ;
tGhesmide l7 vol robijnen en diamanten.
Noyt en mocht hem Hector so cyerlijck stellen ,
Als die bruygom was aen alle kanten.
Vrou Margriete , vercyert niet om verschoonen i5 ,
Was in die Kercke gheleydt met staten :
Daer songhen die melodieust thoonen
Voor Cardinalen , Bisschoppen , Prelaten:
Daer gaf die Coninek over Garnaten'9
Sijnen sone , om sijns staets vcrmcercn.
God wilse tsamen in rusten laten ,
Datse dlant moghen regeren met eeren ,
Dwelck hem wil jonnen die Moeder Ons Heeren !
14 Mooi gemaakt. 15 Vrolijk gemaakt. 16 Boogschutters. 17 Tuig. 18 Dat
áiet niet schooner kon. 19 Grenada.

BEURTSPRAAK VAN DE ZIELE , DEN ENGELBEWAARDER, EN DEN BRUIDEGOM.
[Uit „een suverlijc liedeken" van den „seer devoten broeder DIRCIC VAN MUNSTER " , geb. in de XVe Eeuw ter plaatse,
(in Westfalen) , wier naam hij voert , f te Leuven 11 Dec.
1515 ; meest bekend als schrijver van het prozawerk den
Kersten Spyeyhel. Bij dit dramatiesch lied wordt opgegeven
als wijs : Met vroechden willen wi sinyhien ; zie boven, bl.175.1
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Die middelaer .reyl
0 sidle uutvercoren !
Nu keert u herte tot Hem ;
Ontsluyt uws herten oren ,
Ende hoort uws Brudegoms stem ;
Hi spreect tot u van binnen ,
0 uutvercoren bruyt !
Die werelt lad,' nu te minnen ,
Ende gaet u selven uut.
Die Brudegom se yt :
Ic wil dat ghi sult laten
Alle bliscap ende ghemack ,
Der creatueren af latenC ,
Ende olien der werelt wrack ;
Ende hebt mi lief alleene :
Ic wil u brudegom sijn ;
Der menschen trou is cleene ,
Int laetste niet dan pijn.
4

Wildi der werelt volgen
Ende soecken aertsch jolijs3?
So maecti mi verbolghen ,
Eu verliest tschoon Paradijs.
Den weck die is seer enghe ,
Die tot den levene legt.
Strijt in duechden strenghe4;
vie crone is u bereyt.
Doer] u , o mijn verkoorne,
heb ic scarpe weghen gegaen :
Doer dijstelen ende doer doorne
Moet ghi mi volghen aen.
Wilt ghi niet vermiden
Wellust in deser tijt,
So siet uws brugoms lijden,
Oft ghi hem ghelijcke sift.
0 0
Ic ben uut groter eeren
I Las: al.
b Om.

U niet aan de schepselen hechten. 3 Vreugd, 4 niet kracht.
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Gecomen in scande groot :
Om u vruecht te vermeeren
Gaf ic mijn leven ter doot.
Ic was der Coninghen Conine ,
Ende vert der menschen knecht.
Al duyster ic aen tcruce hinc,
Al was ie des Hemels licht.
Ic ben pelgrim gheworden ,
Ghecomen uut mijn rijck :
Si wouden mi vermoorden ,
0 lief , seer nidelijck.
Ooc was ic alleen die man
Doen ic ten strij wacrt gins;
Minne dede mi die wapen an ,
Daer ic mede aen tcruce hine.
0 sidle , o seer geminde ,
Mijn bruyt, mijn uutvercorcn
Nu volcht mi tot int yndc
Als ic u gac te voren.
BB
En staet na geendcr rusten ,
tEn is Beens rustens tijt.
Mi mocht oeek rustens lusten
Doen ic ghinc in den strij t
Om uwe ellendicheden :
Daer toe was ic bereet !
Ic rebbe die persee ghetreden
Met arbeyt swaer ende vreet.

i

Uwen staf laet sijn mijn lijden
Als ghi vermoeyet sijt.
Merci doch , tot allen tijden ,
Mijn pijn , diep ende wijt.
Ic helt, om dine minne
So swaren cruce ontfaen ,
Als lammeken soct van sinne
Ben ic ter doot gegaen.
6 Wijnpers (zinnebeeldig: het kruis; waaraan Christus' bloed, de wijn des
levens, gestort is) Het gronddenkbeeld ontleend aan Isaias, L1111, 2 en vulg.
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Om u ben ic geclommen
Al op des crucen boom.
Wacr toe ben ick ghecommen ,
0 sidle , o suver bloem ?
Om u te gheven drinckcn ,
Ende enghels spise daer bi.
Mijn passie wilt ghedincken ;
Sedt al uwen troost in mi.
0
0
[Die riddelaer seyt totter sielen :
Ili heeft u meer beminnet
Dan eeniep moeder Baer kint ;
Sijn bloet is uut gherinnet ,
Daer met glei u suver vint
Als ghi sift vol misdaden
Iii en wilt u niet versmaen;
Als ghi begheert ghenaden,
IIi wil u gerne ontfaen.1
[Die Iirudegom seyt :
Nu vliecht opt truce oetmoedicll,
Dacr ie ane sterf 7 den doot :
Daer bloeyen bloemkens bloedich ,
Als vijf schone rosen8 root.
Ende gaet ghelijc die byen fijn,
Ende 9 suyghen der bloemen sast ,
Dacr si uut treckende sijn
Daldersoetste honich met.]
Die minnende sidle seyt tollen brudeyom :
Ic wil met ganser Berten ,
Al metten armen mijn ,
Omvangen met groter smerten ,
U Jhesu , brudegom fijn !
Mijn hertken ie U gheve,
U Jhesu , o liefste aenschijn ,
Oft ic sterve oft leve ,
Laet nemmcrmeer selleyden siju !
7 Stiel(. 8 Pc wonden. 9 Ende [gaet] s.
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IIET ENGE PAD.
[Door ZUSter I3ERTKEN VAN UTRECHT , geb. 1437 , t 12 Nov.
Deze lieflijke dichteres heeft 57 jaren met gebed , gezang, en versterving doorgebracht in eerre kluize der Buurkerk
te Utrecht , waarin zij ook begraven werd.]
Die werelt lijdt my in haer gewouti
Met haren stricken meniclivout ;
Mijn macht had sy benomen ;
Si heeft mi menich leed gedaen Eer ik liner bin ontromen.
Ic bin die werelt afgegaen ,
IIaer vroechde is also schiere gedaen
In also Gorten daghen:
Ic en wil die edel siele mijn Niet langer daerin wagen.
IC sie den enghen wech bereyt ,
Die recht totter ewicher vroechden legt;
Natuer , wilt niet versaghen !
Ik wil daer vromelic3 doergaen , Om Jesus te belhaghen.
Ic voele in my een vonkelkijn ,
Het roert so dic' dat herte mijn,
Daer wil ick wel op waken :
Die mi vermach des altemael Een vuyr daeraf te maken !
Haddieu . haddieu , natuere mijn !
Mijn hert dat moet ontcommert sijn :
tEn mach geen slaghen baten ;
Dye mijn siel alleen begeert Hem wil ic nu in laten.
I Macht. 2 Schielijk, 3 Moedig. 4 Vaak.
1514.

--0Eo-

DE GOEDE TUINIER.
[Door Zuster

BERTKEN VAN UTRECHT :

zie hierboven ]

Ic was in mijn hoofken om cruyt gegaen ,
Ic en vant niet dan distel ende doorn staen ;
Den distel ende den doorn die werp{ ic uut
Ic soude gaerne planten ander cruyt.
I Wierp.
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Nu heb ic Een gevonden dye gaerden2 can ;
Hi wil die sorge gaerne nemen an.
Een boom3 was hooch gewassen in corten tijt :
Den condic uuter aerde gebrengen nyet;
Dat hinder van den bo rn e mercte Hi waal
Hi toochen uuter aerden altemael ;
Nu moet ic Hem wesen onderdaan ;
Oft Hi en wil dat gaerden niet bestaen.
Mijn hoofken moe ic wien4 tot alre tijt ,
Nochtans en can icks elaer gehouden nyet;
Hicrin so moet ic zagen lelyen 5' sast ,
Dit moet ie vroech beginnen inder lageract.
Als Hi daer op laat dauwen , die minrc6 mijn ,
So scl dit sacyken schier becleven sijn7.
Die lelyen sist Hi gaerne , die minre mijn ,
Als si te rechte bloeyen ende suver sijn.
Als die rode rosen8 daer onder staen ,
So laat Hi sinen sueten dau daer ovcrgacn ;
Als Hi daer op laet sehyncn der sonne schijn
So verbliden alle die erachten der sielen mijn.
Iesus is sijn name, die minre mijn ,
Ic wil Hem eewelie dienen ende sijn cygen sijn.
Sijn min heeft mi gegeven so hogen moet,
Dat ic niet meer en achte dit eertsche goct.
2 Tuinieren. 3 [Van aardogezindheid.1 4 Uitwieden. 5 [Der zuivetheid.J
C Minnaar. 7 Spoedig gevat hebben. 8 [Der liefde.)

TER

KERSTNACHT.

[Door Zuster BERTKEN VAN UTRECHT. Zie bl.

189.]

Mi quam een schoon geluyt in mijn oren ,
Mijn hert dat heeft hem opperecht om vrolicheit te horen :

ZUSTER BERTKEY VAN UTRECHT.

1
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Wie Jesus stem wil nemen waer ,
Hi vint den vrede, dat weet voorNs-aer ,
Die men niet en mach verstoren.
1I'edersanck: 0 Jesu , oversoete kindekijn,
Ic begeer U ai geheel te sijn ;
Ic en mach niet langer heten mijn.
Ic heb gelioort van wonderlicke saken :
Die alle dine gescapen heeft, die wilde Hem selven maken
Ende werden een teder Kindekijn :
Die Heer, in also craneken scijn —
So woede Hi ons genaken.
O Jesu , oversoete kindekijn,
Ic begeer , enz.
0 reyne Maghet ende Moeder Gods vereoren,
Ons heyl ende ewige salicheit de l is nut u geboren ;
Wi sijn wel hooch met u verblijt ,
Want ghi een veynster2 der genaden sijt ,
Dei lange was verloren.
O Jesu , enz.
Die Moeder heeft haer kindekijn gewonden
In snoden4 reynen doekelkijn, seer sachtelije gebonden ,
Si heeft Hem in een cribbe geleyt ;
Alsoo den harderen was toegeseit
Hebben si den Heer gevonden.
O Jesu , enz.
Dat Kindekijn heeft gcscreit uut sinen (gen ,
Doe werd dat maeehdelike hert so moederlis bewogen ,
Haer reine borsten boot si terstont
Dat Kindekijn voer sinen heiligen mond
Uut soeten mededogen.
O Jesu', enz.
Die Heer heeft onse crancheit acngctogcn,
Om ons in ewiger ewicheit in glorien te verhogen ;
Dit heeft sijn hoge minne gedaen :
Wie en sal dit niet ter herte gaen ,
4 Die. 2 venster. 3 Die (de genade nam.) 4 Gering, schamel.
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Ende werden al bewogen ?
O Jesu , enz.
liet gaet al boven reden ende sinners
Hoe vast dat wi gedrueket sijn in Jesus bette mit minnen :
Dat mogen wi wel roereken openbaer ,
Willen wi sijn werken nemen waer
Van buten ende van binnen.
O Jesu , enz.
Wye Jesus min van binnen can gesmaken
Sijn beet dat sal hem open gaen ende grote vreutlsde makers;
Want Jesus is altijt bereit ,
Lrut te storten sijn suticheit
Als hem die reyne naken.
U Jesu , oversoete kindekijrr,
le begeer U al geheel te sijn ,
Ic en mach niet langer heten mijn.
-c,a
JEZUS EN DE MINNENDE ZIEL.
[Door Zuster BERTIEEN VAN UTRECHT. Zie bi. 189.}

Ihesus :

0 sidle uutvercoren , waerom begeefdi mi ?
Het zijn mijn soete weelden altijt te zijn bi di.
Wilt nu doch wederkeeren , mijn leert is opgedaen t :
Mijn min is ongemeten , ic wil di geern ontfaen.
Die minn. Siel:

0 edel, schoon van formen, rijck, machtich, wijs daerbi,
Heer boven alle Heeren wat sal ie antwoerden Di ?
Mijn hert begint te beven , wilt mijns genadich sijn ,
Ic val aen dijn genaden , vergheeft mi schuit ende pijn".
lhesus:

Coemt naerre3 uutvercoren , dijn bede is gehoert ,
Ic sie dijn leertvan rouwen ontdaen ende seer gestoert;
Wilt nu met mijn verbliden , altijt in vredes sij n :
Coemt, ic sal u schenken den alre besten wijn.
1 Geopend, 2 Straf, boete, 3 Nader.

1
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Die minn. Siele :
Rou, pijn en swaer versachten is al in my vergaen;
O oversoete Ihesu , dat heeft dijn min gedaen !
Claer , schoen en ongemeten, veel erachten sijn daerin:
Mijn hert beghint te bernen4 , recht als een Seraphin.
Ihesus :
Coemt , mijn uutvercoren , gaet blidelic" in mijn rust/.
Daer celdi sien en horen der Engelen vroude 5 ende lust,
Dat [si] in groter eeren bi mi verheven sijn ;
Dat gi hen sijt gelike -- dat si die wille mijn.
Die minn. Siele :
Geen vroude en mach mi lusten in al der werelt wijt ,
Alleen is mijn begheren, o Ihesu , daer Ghi sijt ,
In vroude aen te scouden dijn soete claer aenschijn
Eewelijc sonder eynde in dinen love te sijn.
Ihesus :
Mijn scoon , mijn uutvercoren , nu lijt een corte tijt,
Daer in stelt u genegen , dat gi mi te wille sijt ,
Ic heb veel om di geleden : wilt des gedachtig sijn
Ende laet dinen wille gehelic in dye mijn.
Die minn. Sid e:
O Ihesu, soete brudegom, sief my van binnen aen !
Ic heb dijn soete beelde diep in mijn herte staen,
Metten cruce verheven, bleet, bloedich ende seer ontdacn;
Die vlammen dyner minne sijn door mijn herte gegaen.
Ihesus :
Mijn bruyt, mijn uutvercoren, ic bin in 't herte dijn,
Ic heb dijn gansche wille gehelijc in dye mijn ;
Gi hebt mi al gegeven dat is in dijnre macht ;
lc heb minnentlic ontfangen daer ic lange na heb gewacht.
Die minn. Siele :
Hert, moet . cracht ende sinnen sijn lieflic opgegaen 6 ;
Met groter lust , o Ihesu, heb ic Di nu ontfaen ;
O Ihesu , soete brudegom , ist boven myne macht Ic bin daertoe gecomen doer dijn bernende minnen tracht,
4 Branden. 5 Vreugde. 6 Opengegaan.
13
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Ihesus :

Mijn bruyt , mijn uutvercoren , wilt nu in vreden siin;
Ic heb dijn hert uut minnen vereniclit met dat mijn;
Ic en wil u niet begeven , noch laten in geenre noot ,
Om dijn minne bin ic gestorven in den cruce den bi tteren doot .
-ogo-

MET

JESUM.

[Door Zuster BERTKEN VAN UTRECHT. Zie bi. 188.E

Nu laet ons jubileren Uut minne door verstant ,
Ende dat in veel manieren, De tijt is hier te hantl.
Laet ons met Jesum vrolic sijn ,
Hi toont Hem als een kindekijn
Seer sacht en soet , vol minnen ;
Si en mogen des gevoelen niet , Die leven na den sinnen.
Te leven na den sinnen , Dat mogen wi so verstaen —
Als idelheit te minnen , Dye waerheit af te gaen ;
Si mogen hen wel schamen ,
Te dragen Krvsten namen
Die niet en sijn bereyt
Jesum na te volgen -- In vroude in tegenheyt.
Die haers eigen wille leven Niet en mogen verstaen
Hoe Jesus leert van binnen Die Hem sijn onderdaen ;
Hi leertse in ootmoedicheit ,
Hi geeft hen licht ende onderscheyt ,
...Hi trectse in sijn minne ;
Die vloeden syner soeticheit Die vloeyen hen altijt inne.
Hi is alre eren wert — Men machs volprisen niet2,
Die ons met hogen gaven So mildelijc voorsiet.
Laet ons niet versagen
Om sine minne te dragen
Verdriet ende tegenheit !
Hi heeft ons van genaden Een eewich rijt bereit.
Wie sonde hier begeren Eer , staet of grooticheyt ,
1 De tijd [des jubelens] is daar. 2 Men kan des [clen Gene] niet volprijzen,
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Daer Jesus ons Here Werd in een cribbe geleit ?
Armoede , rou ende lyden groot ,
Heeft Hi gedraghen tot in den doot
Van sinen jonghen daghen :
't Is scande, dat wi in cleinre noot Ons selven seer beclaghen.
-ogoVAN DEN HERTOGH VAN GELDER.
[Een volkslied van het begin der 16e Eeuw op Karel van
Egmont , achtsten Hertog van Gelre ; een twistzieke Vorst ,
die door zijne moeder , Catharina van Bourbon , aan den
Franschen Koning verwant was , en in zijne jeugd vier jaren
(1487-1491) aan het Fransche hof in een zeer draaglijke gevangenschap had verkeerd. Met den hier genoemden Bourgonje
wordt Heer Philips , Bisschop van Utrecht , bedoeld.]
» 0 Hartogh van Gelder bent ghy 'er in huys ,
So steeckter u hooft te venster uyt
In also koele Meye ;
Ghy hebber de Hollantse koejen gehaelt ,
Sy komen om Belt , schickt dat ghyse betaelt
Of brengtse weer ter weye ,
Weer ter weye."
Den Hartogh al op sijn bedde lagh ,
En hy tot den schilt-knecht sprack [al sacht)
» Wat hoor ick. daer voor knechten ?"
Hy seyde : » Wel Edel Heere goet ,
Dat is er Bourgonje , dat edel bloet ,
Bourgonj e al gemeyne
Groot en kleyne."
— » Nu zadelt my mijn beste paert !
Mi n harnas ende mijn blaneke swaert !
Na Vrankrijck wil ick rijden :
Den Koningh dat isser mijn vrient so groot ;
Iek hebber so langhe ghegeten sijn broot :
Hy laet my in het lijden
Tgenen tijden.
Alsser den Hartogh in Vrankrijck quam

j
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Den Koninck dat oock seer Naest vernam :
» Weest wellekom Hoogh gheboren !
Ick sien der aen uwe bruyn oogen so wel ,
Dat lantje van Gelder dat legt er rebel:
Het gaet met u verloren ,
Ja verloren."
-- » 0 Koninck van Vrankrijek , mijn lieve nee' ,
Ick souder u bidden om eene beed ,
Om twintigli duysent knechten r
Daer soul ick meê trecken na Gelderlant ,
En winnen mijn sloten met eleker handt,
Wij souden lustigli vechten
Met de knechten."
-- » 0 Hartogh van Gelder, dat doe ick niet ;
Ick mochter my brenghen in swaer verdriet ,
In alsoo groote ellenden :
Den Keyser' , dat isser so machtigen man ,
Mocht teghen my nemen den oorlogh an ,
Bourgonje algemeyne ,
Groot en kleyne.
I Maximiliaen, 's Graven vader van Ilolland , verwant aan den Bisschop.

MEILIED.
[Uit een referein van ANNA BIJNS, geestelijke doehtelen krnderschoolhoudster in den eersten tijd der Hervorming (Zie b1.160.).1
Bisschoppen , Prelaten , groote Cadetten ,
Heeren en Vorsten , al die sitten in wetten
Als dienaers des Heeren !
Laet loven den Heere met trompetten ;
Laet clincken schalmeyen en claretten
Al tot zijnder eeren :
Wilt met ehimbalen zijnen lof vermeeren ;
Wilt gheen tamboeren oft herpen sparen ,
Om den Heere te loven , naer Davids leeren ;
Laet clincken de snaren.
0 Orpbee , wilt alle beesten vergaren ,

ANNA $lJl1S.
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Die ligghen gedoken , in bosschen , in duynen ;
Alle vogeltrens , wilt u hier by oock paren ,
Op boomera , op tuynen ;
Heft op, stemmen, wilt niet vesen t oft ruynen2,
Loeft den Heere elck in sijnder talen ;
Laet u voysen clineken als basuynen ,
Datment mach' hooren op bergen , in dalen ,
Dat Gods lof mach vermeeren in alle palen ,
En zijn eere, die schier te niete zijn beye....
Loeft den Heere , met desen soeten Meye!
Loeft God , tis recht , ghv redelijcke gheesten ,
Daer Davidt seyt: Loeft den Heere , alle beesten ,
tSy van wat manieren ,
Voghelen des hemels , minste metten meesten,
Beesten der aerden , wint , hagel , en tempeesten ,
Wilt Gods lof verchieren 3 ,
Locht , woleken , zee , wateren , alle rivieren
Oock alle visschen , die daer in blijcken ,
Met alle dinstrumenten diemen mach hantieren
Van soeter musijcken !
Loeft den Heere met woorden van rethorijcken :
Loeft den Heere , maechden en jonghelinghen:
Loeft den Heere , berghen, hovelen, en dijcken,
Fonteynkens , die springhen ;
Loeft Hem, sienlijeke en onsienlijcke dinghen :
Wateren , die boven die Hemelen duycken,
Met al den lof diemen mach verstringhen4:
Loeft Hem , al dat is in sweerelts beluyken5:
Loeft Hem , alle cruydekens , groene struyken ,
Vruchtbaer landouwe en dorre heye ,
Loeft den Heere met desen soeten Meye !
Loeft den Heere , ghy hemelen en tfirmament,
Sonne en mane , alle planeten ient 6 ,
Reghen en dau ,
Met alle den sterren den Hemel ontrent7:
Werdt8 in Gods lof , die Hem le loven zijt gewent,
Niet traghe oft flau.
1 Smuusperen, fluisteren. 2 Fluisteren. 3 Bewerken. 4 Aanzetten. 5 'Trans,
omsluiting. 6 Schoon. 7 Aan d. H. 8 Wordt.
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Loeft Hem , alle aertrijck drooghe en grau ,
Cock alle b::emden lustkh en groene ,
En oock alle bloemkens ghelug , peersch , blau ,
Nu in saysoene !
Loeft Hem dach en nacht , avont en noene :
Al dat inden Hemel is oft daer ondere ,
Loeft den Heere , van alle zijn erachten coene
Die wercken wondere.
Loeft den Heere , altsamen , en elck bysondere ,
Dat leven ontfaen 10 heeft in steden , gliehuchten.
Loeft den Heere , blixem en dondere ;
Boomen , ghebladert , bloemen, en vruchten ,
Met volhertelijcker blijschap sonder duchten ,
Met yochen", met singben, met soeten ghescreyei2;
Loeft den Heere met desen soeten Meye.
Metten soeten Meye wilt den Heere loven ,
Nu als de veldekens , priëlen , en hoven
Gheven soeten g0Or 13 ;
Maar en blijft opte ereatueren niet verschoven ,
Door hen leerdt minnen den Schepper hier boven ,
Die zijn tresoor
Der genaden ontsluyt : tdoedt al zijn devoor ;
Tot solaes der mensehen groyen bloemen en eruyt,
De vogelkens soetelijck houden haren choor
Singhende overluydt :
0 Christen ziele, weest dancbaer met soo ruydt l4 ,
Wildt u inwendighe oogleen ontsluyten,
Gaedt uwen Bruydegom metter minnender bruvt
Soecken daer buyten :
Scheppersschoonheydtmerct inde bloemkens die spruyten,
Aurora schinkt ons even ghediclitel5
Den soeten dau , uut shemels conduyten 16 ,
Die tgarseken doet groyen metter sonnen lichte :
Die soeticheyt des tijdts verblijdt Blek ghesichte.
Ghy , die int veldt doet u vespereye l7 ,
Loeft den Heere met desen soeten Meye.
*
9 Geel. 10 Ontvangen. 11 Jokken, spelen. 12 Geschal. 13 Geur, 14 Zoo
[een] vogelgetjilp. 15 Dicht , lijn, 16 Buizen. 17 Namiddagmaaltijd.
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Ais ghy de sonne siet blincken inden throone,
Noch alle de velden becleet met groene » nu :
Neerstelijck merct, dat de vruchten staen schoone :
Altijt loeft den Heere , avont en noene » nu.
Bidt Hem , want tis grootelijc van doene » nu ,
Innichlijck , dat Hy wil sinen gheest » sinden
In alle Prelaten en Princen coene » nu ;
Niet en twijfelt, hoe seere wy ons bevreest » vinden :
Soo doende , sal lichtelijck al dit tempeest» inden.
Meer suers dan soets.

-as oTER

GEBOORTE VAN PHILIPS VAN OOSTENRIJK.

[Dit feestlied hij de geboorte van Philips II, op den 31»
Mei 1527 , is van „her MATTHIJS DE CASTELEIN " , Diaken
(geb. 1488, j April , 1550) , schrijver der eerste eigenlijk gezegde Const van Rhetorijcke , en facteur (officieerend dichter)
der Audenaerdsche Rederijkkamer Pax vobis. Hij had ter
zelfder gelegenheid een zinnespel gemaakt en helpen uitvoeren , waar hij van „Heere ende wet" 5 II parasis voor genoot.]
Springt alle seer wijfs ende mans ,
Knechtkens en meiskens tsamen :
Laet ons verheugen desen dans ,
't Wordt te onser aller vramen 1 :
De mare is hier
In 't Vlaemsch vergier ,
't Bescheit mag elk wel hoorcri :
Lof hoogst Princier2
Van dit bestier !
Een Prince is ons geboren.
Den Vlaming is vreese ende ducht
Geweert met veel calaignen3:
Geboren was dees edel vrucht
Nu kortelinge in Spaignen :
Dien God bemint
I Voordeel. 2 Vorst. 3 Vreezen, duchten, en twisten zij n van d. V. beweerd.
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Dwaelt niet een twindt 4 ;
Laet ons hem niet verstoren
Deur dit bewindt ;
Weest vro Bezint ,
Een Prince is ons geboren.
Danst alle seer , deur dit bedrijf
Ons blijft nu paeys en minne
God wil vertroosten 't reine wijf
Ons edel Keyserinne !
Nooit sulk een pant
Veur onderstandt
Quam ons van haer te voren.
Schoon Vlaenderlandt,
Weest nu playsant ,
Een Prince is ons geboren.
Prince5 , hoogste God ! ons liberaeI ,
Lof U deur dit gevaren :
Wy bidden Gy desen vassael6
Ons lange wilt bewaren ,
En sparen doet
Veur tegenspoed
Wy hebben uitverkoren :
Lof , hoogste Goedt !
Met sin en moedt ,
Een Prince is ons geboren.
Wacht wet tslot Castelein7.
4 Volstrekt niet. 5 De Rederijkers droegen in den beginne hunne strofische gedichten steeds op aan den Prins der Kamer — van daar de spelingen
op het princelijke in het laatste koeplet. 6 Leenman [van God] 7's Dichters devies.

-opCL AGHE.

[Door JOSINE DES PLANQUES , 5e Priorin van het S te . Agnetenklooster te Gent (geb. 1478, t 30 Okt. 1535) ; beg. „op
Vastenavent", volt. „in Asschen•Woensdaghe " , A°. 1533].
0 verlosser der menschen , Jhesus van Nazareene ,
Wanneer sal ic van eighendom wesen reene t ?
I W. z, i. de Lelfverzaking oefenen,
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Ghy , Heere, alleene dies in my vermuecht;
Want buten Hu en heeft niement gheen duecht.
Constic in den gheest dit wel verstaen ,
My en worde2 niet lichte te curt ghedaen ;
Want mijnen aensichte niet anders toe en belioert3
Dan scande ende confusie ; nochtans werdic ghestoert4
Als dat eighen 5 goetdineken yet wert mesdaen ,
Ende sijn voornemen wert wederstaen.
Wat batet , Heere , dat ic dit voer Hu belye ,
Als icker weder inne valle tallen tye ?
Neemt doch wech van my dit herte van, steene,
Ende wilt my een gheven van sonde reene6 ,
Also Ghy duer hu Woert hebt beloeft ,
Ende en laet my van den Viant niet werden beroeft
Van der goetwillicheit, die Ghy my nu hebt gegeven;
So dat ic int steervene ende oec int leven ,
My nieuwers op e1 7 meer en verlate ,
Dan up hu jonste ende eeuweghe charitate8.
Maeckt my ghesont, Meere , van al mijnen wonden ,
Ende om Hu selven vergheeft my mijne sonden ;
Wilt dat gheloeve so in my steercken ,
Dat ict beleve9 metten weercken.
Ende , om dit ghetrauwelic te doene ,
Gheeft my verstandt, Heere, van huwen Sermoenelo,
Emmers so vele als icx l1 behoeve ,
Om in allen te doen naar hu ghenoeghen.
0 Heere , mijn God ! hoe langhe , hoe langhe
Sal ic in dit sondige vleesch bliven ghevanghen ?
Wilt my daer curtelic af ontslaen ,
So dat ic der sonden mach ontgaen ;
Keert mijn ooghen af, Heere; datsy deydelheit niet en sien,
Ende doet mijn weercken naer hu welbehaghen ghescien;
In huwen wech wilt my levendich maecken ,
Want alleene duer dien 12 mach men totten Vader gheraecken.
2 Wierde 3 Behoort. 4 Vergramd. 5 Eigenliefde, eigenwaan 6 Rein.
7 M. o. niets anders. 8 Liefde. 9 Nalove. 10 't Begrip v. u. Woord. 11 lk
des (daarvan). 12 (Weg.)

DE VISSCHERS.
[Aanvang van het Esbatement van den Visscher , een kluchtspel omstr. 1530 gemaakt door CORNELIS EVERAERT , „factor"
(zie bl. 199) van de Rederijkkamer De drie Sanctinnen te
Brugge, en „clerck van den Archieven" aldaar; 1. 14 Nov. 1556.]
De man : Suer broot , salich broot.
tWijf: : tEn mach anders wesen » niet.
De man : Diet' pacientich beaerbeyt tsijnder noon.
t Wij f : Suer broot , salich broot.
De man: Sy moetent beslaeven cleen ende groot ,
Die visschen willen in dezen » vliet.
tl'Vij f: Suer broot, salich broot.
De man : tEn mach anders wesen » niet.
Met Godt zijnse gheresen» siet, ic wilt bethooghen.
t lj7ij f : Wie , de visschers ?
De man: Ja , et blijet voor ooghen ;
Want Sinte Pieter , thooft der Kereken ,
Wast niet een visscher , om claer bemercken ,
Met Sint Andries , zijnen broeder ,
Sint Jacop de meerder, ende Marien behoeder
Den heleghen Sint Jan Ewangeliste ?
a
*
iWij f : Dat wy budtkins3 vinghen twaere prof fijt.
De man: Ic bems4 te vreden , als nu ter tijt ;
Maar cleen winnynghe zal ons dies ghenaecken5.
tlWij f : Dat wy budtkins vinghen twaere proffijt ;
Meughelic winnynghe zal op ons daken6.
Cont ghy morghen in tijds ter maeret ghesaeken,
Veruytsme7 ,en ge van elc bult een grootken» hebt.
De man : Nu , met coelen woorden , int bootken» stept !
(Hier moet zijn de maniere ghemaect van een
cleen schipken.)
Uwes raedts te doene wordic een ghenietere
Godt hebs deel , ende mijn heere Sinte Pictere !
Pits van lande ghesteken in Gods bevelen !
.5

I Voor hem, die het. 2 Tot zijn behoeft», 3 Botjens. 4 Ben daarmede.
Daarvan toekomen. 6 Komen. 7 Zeg mij dat.
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tH'ij f : Benedictie ! zie me tvisch ligghen spelen !
Wy sullen nu budtkens vanghen by hoopen.
Siet waer ghunder een gheernaert s comt gheloopen
Achter een cabeljaeu , diese voor huer jaecht9.
De man : Wat komt ghunder?
iWij f : tEs een crabbe , die draeght
Een rogge up den hals (wat vreemder gheveerte !)
Siet hoe vast houdtse ze by den steerte ;
De rogghe en can huer keeren noch wenden.
De man: Ghunder ligghen mussels by groote benden ;
tWaere best dat icse om vanghen voere.
tWijf: : De zee dynct me over al in stranghen roere;
tVisch houdt bruloft ofte kermesse, certeyn.
De man : Tesser al met vreuchden , groot ende cleyn ;
Tscijnt datse ter baeren looppen 10 om prijs.
tiij f : Siet, siet ghunder een budt ende een pladijs,
Die ghejaegd zijn van eenen bond".
De man: Siet dan ghunder een woester lm , goet rondt,
Wil eenen scelvisch dooghen nut steken.
tip ijf : tScijnt dat de tonghe ten beste wil spreken
Om tscermen met accoorde te verlijekene13.
Ic en can my niet versaden van kijckene.
Ic sate hier al de nacht, zonder te verlanghenel1.
De man: Wy moesten peynsen om budtkins te vangpene,
Souden wy moghen gheraken ter vente r ,
tWij f : Ic consenteert met blijden attente.
Veel butkins te vooren ic ghunder sach.
(Hier moet ghemaect zijn een rommelinghe als
een donderslach.)
De man : Wat hooric daer ?
tWij f : Een donderslach ,
Alzoo my dochte , met fellen oreestel6.
De man: God wil ons bescermen van tempeeste !
Den Helighen Gheeste wil draeghen ons vaene !
De Zeedel? beghunt zo rude te ghaene ;
0 Godt, van omme te slaene ons sceipkin beboet !
8 Garnaal. 9 Voor haar uit jaagt, 10 Bij-een-loopen. 11 Zeehond. 12 Oester.
13 Om den strijd te slechten. 14 Mij te vervelen. 1; Indien wij [op zijn tijd
aan de uitstalling zullen raken. 16 Onweêr. 17 Zee.
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TIS SEER VERKEERT , DAT PLACH TE SIJNE.
[Genomen uit een ironiek referein , van
(Zie bl. 160).]

ANNA BUNS

Carolus Magnus , Puppijn sijn vader » oock ,
Beschermden die Heylige Kercke met vlijte.
Godevaert Bulioen , meer Princen te gader » oock ,
Wonnen Jerusalem den Heydenen tspijte :
Doen streden die Heeren thaerder sielen profijte
Op de vyanden Christi , als Leeuwen ghemoet;
Maar nu gaen Heydenen , Turcken quijte l :
Christen Heeren vergieten het Christen bloet:
Ghiericheyt , hooveerdye dees overdaet doet.
Sy schatten , sy schrapen , thaect al na rapen :
De Capiteyns ontrouwe , de Princen onvroet.
De catte legt de kiekenen , de wolf de schapen.
Dit is nu de werelt , ick blijve by tmijne ;
Als ickt al oversie : meesters en knapen :
tIs seer verkeert dat plach te sijne ! !
Voortijts was trouwe onder den coopman ;
Haer woort was haer legel , » ia , neen" haren eedt ;
Nu is trouwe doot , siet wel den hoop aen ,
Bedroch en tfutselboeck is alomme bereet :
De groote visschen hebben de mag gi soo breet,
Sy slockent al : suycker , rosijnen , vijghen ;
Opter armerlien sweet gaen si moeylijek 2 gecleet ;
Als Princen en Heeren moetmense nijgen.
Darm huysman en can schier niet ghecrijgen ,
Hy en moet tot vercoopers ten diersten halen ;
En sullen si wat borghen , wie sout versvijgen ,
Voor twintich moetmen hem dertich betalen ;
Sy recken haer laecken en valschen haer schalen ,
Sy vercieren haer ware met loosen schijne.
Als ick dit sie , ick segge sonder dralen :
tIs seer verkeert , dat plach te sijne.
t Vrij daar heen. 2 Mooi.
-oio-

205
IS GOD MET MY WIE MACH MY SCHADEN.
[Genomen uit een referein van ANNA BIJNS (Zie bl. 160).]

Wanneer my somtijts desolatie
Wilt overvallen , door diversche quellingbe ,
Die my geschiet van Cains generatie ,
Soo sterck ick my selven weer door Gods gratie ,
Dinckende : al lijt mijn scheepken hellinglte t ,
God salt noch opheffen uuter dellinglte^
Want die hem betrouwen , al zijnse in weene ,
Hy troostse int leste al neempt by uutstellinghe.
Dit dinckende, al maken de quade 3 rellinghe
Teghen mijn eere , ick acht al cleene ,
Wel wetende, dat icx 4 niet en ben alleene
Die onrechtelijc beclapt werden en beloghen ,
Dus en wil icx5 soo seere niet trecken te beenes,
Maer gevent God oppe , met knijen gheboghen ,
Biddende om troost ; want tis in zijn vermogen
Dat Hy m mach helpen , hoe seere beladen ;
y teghen my wert uutghespoghen ,
Wat fenijn dat
Is God met my , wie mach my schaden ?
Is God met my , ick set in mijn deere7
Den vyant met alle zijn adherenten.
Al zijn de quaey tongen in de weere
Mijn fame te rooven , tsal noch tomen int deer e8
Hoe my belieghen dees nijdige serpenten.
Iek wil Christus lijden int lierte prenten
Die van zijnen broeders oock heeft geleden ,
En slaen by tcruyce Ons Heeren mijn tenten.
Vervolghen my mijn naeste , tzijn doude gewenten
tEn is van gisteren niet oft van heden ;
Want van mijnder ieucht zy noyt anders en deden
Danse altijt quaet van my hebben gesproken.
Dus wil ick mijn herten stellen te vreden :
tMocl^t sonder mi jn toedoen wel werden gewroken;
Want Gods hulpe
P en heeft my
g
yhebroken9.
Ynot
1 Neigt m. a. ten gronde. 2 Daling. 3 De boozen, slechten. 4 Ik daarvan
(van de genen). 5 Ik daarvoor. 6 Te velde. 7 Mij deert, ik heb deernis met.

8 Aan den dag. 9 Ontbroken.
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Ick hope , Hy sal my noch staen in staden ,
Al moghen sy mijn fame een weinich kroken.
Is God met my, wie mach my schaden ?
-0o-

MERTEN LUTHER EN MERTEN VAN ROSSOM.
[Hekeldicht van

ANNA BIJLAS.

Zie bl.

160 (*)

Onlancx bezweert zijnde met melancolyen ,
De sinnen becommert , thooft vol phantasyen ,
Van alst overlegghende in mijn ghedachte ,
Kwam my weynich te voren dat mocht verblyen ,
Aensiende de werelt , nu ten tyen
Zijnde vol verdriets ; des werdt my onsachte2.
Dus dinckende my Phantazye voortbrachte ;
Twee manspersoonen my haest in vielen ,
Ghelijc van name , diversch van ghesachte :
Deen was Merten Luther , die dolinglie doet krielen ;
Dander Merten van Rossum , diet al wil vernielen ,
Die veel menschen bracht heeft in zwaer ghetreur.
Rossum quelt liet lichaem , Luther heeft de zielen
Deerlijc vermoort ; dus esser cleynen keur
Tusschen leen beven , dek es een malefaiteur.
Ic en gave om den keur niet mijnen minsten teen ;
Maer, want Luther de zielen moordt duer zijn erreur,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rossom heeft doen vanghen en spannen
Den landtman , roovende potten en pannen ,
Makende hem3 therte alderbangste ;
Merten Luther , weerdt tzijne4 van God ghebannen ,
Heeft duer zyn erreur vrouwen en mannen
In tsviants prisoen bracht ; dat es noch tstrangste
Dat elck dus wilt rooven en trecken om dlangste5
4 Van alles. 2 Dit kwelde mij. 3 Den landman. 4 Waardig te zijn. 5 't Langste
strootjen.
(") Dit Annaas leeftijd en dichtgeest even zeer kenschetsend stuk wordt hier
medegedeeld in het vertrouwen , dat het ter geener zijde tot liefdeloze opwellingen of aanmerkingen leiden zal.
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'I'compt meest uyt Luthers leere , twerdt noch bewezen;
Niemant en sal schier derven slapen van angste ;
Want tgoet es gemeene ; wat volght uyt delen ?
Dat elck sonder vreese wilt een besiken fi lesen
Op zijns naesters erve , dblijct alle daghe.
Waerom werdt Rossom ghelaect , Luther ghepresen ,
Want zy zijn doch beye van eenen slaghe ?
Luther es boost , ic en steeks onder gheen scraghe,
Want hy, onder de Christen , tgoet maect gemeen.
Al wenscht men Merten van Rossom menich plaghe,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rossom , met veel quaets ghespuys verselt ,
Heeft menich schoon huys in brande ghestelt ;
Maer Luthers boosheyt gaet verre hoven streven
Duer hem zijn kercken , cluysen , cloosters ghevelt ,
Menich goedtsmans kint (niet meughelijc ghetelt)
Uyten cloosters ghejaecht die nu deerlijc sneven7.
Stelen en rooven [ist] daer zy by leven ;
Van dien zijader licht ooc onder Rossoms bendè.
Waerom werdt Rossom dan alleenti bekeven ?
Leeleker dan zijne luydt Luthers legende.
Doet open u ooghen , ghy onbekende ,
Die Lutherum looft ende Rossom laect ;
Aensiet Luthers bedrijf , tbegin en dcnde
Noch heeft hijt qualiker dan Rossom ghemaect :
Dit moet ghy lijden8 ; hoe guy de waerheyt messaect,
Ghy en kunt hier teghen niet gbesegghen neen ;
Maer , al zijn zy alle beyde van deughden naect ,
Noch schijnt Merten van Rassom de beste van tween.
Heeft Merten van Rossom zijn eere verloren ,
Afgaende den Keyser hooghe gheboren ,
Luther es den Oppersten Heere af ghedaen ,
Die hy had ghelooft en trouwe ghezworen ,
En heeft , voer zijn cappe , een nonne vercoren ,
Die God ooc ghelofte hadde ghedaen ;
Versmaet Rossom den Keyser, merct Lutherum saen:
Hy spreect van Paus , Keyser , beyde veel blamen ,
En leerdt dondersaten teghen dOverste opstaen ;
6 Een bezie plukken. 7 Vallen. 8 Belijden.
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Van Princcn en Vorsten schrijft hy veel difpamen ;
Prelaten , Biscoppen hoort men hem misnamen.
Al heeft Rossom veel gllaets bedreven in Brabant ,
Men sach hem niet veel kercken oft eloosters pramen
Met eenighen brande , aen gheenen cant ;
Aen gheestelijcke maeghden en stack hy gheen hant,
Alsoot tot sommighen plaetsen wel scheen.
Al heet Merten van Rossom een quaet tyrant ,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van twcen.
Es Merten van Rossom een verradere ,
Luther es ooc een , en zoo veel quadere :
Hy berooft , met verraet , van der hemelscher erven
Menich kersten ziele. Dus Gods versmadere ,
Lucifer , heeft dees twee ghesonden te galere ,
Om dat zy heel Kerstenrijc souden bederven.
Es Rossom moordadich , Luther heeft doen sterven
Twee hondert duysent boeren , duer zijn bedrijf ;
Veel esser onthooft, verbrandt, ghesact9 menich werven,
Om zijn valsche leere , beyde man en wijf;
Dus es hy een moordenaer van ziel en lijf.
Merten van Rossom mach maer dlichaem hinderen;
Al mach hy donnoosele quellen even stijf'°
Zijn zy patient , hy maectse Gods kinderen.
Dit en sal zijn sonde niet verminderen ;
Ic en wilts niet excuseren , oft maken reen :
Al zijnt beyde twee venijnighe slinderen 11 ,
Noch schijnt Merten van Bossom de beste van tween.
Luther en Rossom , als twee boose wichten ,
Heeft men, in schijn van deugden, boosheit sien stichten.
Rolsom quam in Brabant ghesleghen met bedrock :
tScheen hy woude gaen op de Turcken vichten.
Merten Luther en wilt vry noch niet zwichten :
Hy wilt den prijs hier af behouden noch :
Ghelijc een devoot munick (aeylaschen och !)
haam dees. wolf int sleedt va .. een lamme
Stroyen in Kerstenrilck tvenijn soch ,
Dat hy hadt ghesoghen uyter ketters mamme.
9 In een zak verdronken. 10 Zeer. It Verslinders.
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Al liet Rossom den haen metten rooden camme
In Brabant vlieghen 12 , zoot heeft ghebleken ,
Luther heeft laten vlieghen veel quader vlamme ;
Want duer zijn venijnich scrijven en spreken
Es Kerstenrijck met ketteryen ontsteken.
Haer beyder voorstel mach eieken wel verleen 13 ;
Hoe wel sommighe veel lofs van Luther spreken ,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rossom en Merten Luthere ,
De beste van hem beyen es een mutere'4 ;
Maer ten es niet vreempt , al es Rossom onghevreest ;
Want tes een erijehsman, een waerlijc rutere ;
Maer Merten Luthere vermeet hem (dees stutere !)
Dat hy Scriftuere verstaet na den rechten keest 15 ,
Dat hy es vervult van den Heylighen Gheest.
Die den weck dus wel weet , tes wonder dat hy dwaelt !
Maer het schijnt wel den geest regeert hem meest
Die men onder Sint Dignen voeten maeltl6.
Al heeft Merten van Rossom veel roofs ghehaelt
In Brabant , dwelck noch veel menschen bequelenl7,
Merten Luther in dit stuck ooc niet en faelt :
Hy heeft (dapostate !) uyt cloosters doen stelen
Kelcken , ciborien ; ic wilt God bevelen
Oft hy niet mede en paert ? elck knaghe dit been!
Al heeft de duvel dees twee Mertens by der kelen ,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rassom , Prince van den Snaphanen 18 ,
Die , om stelen , om rooven zijt cloeck ter banen !
Luther , Prince van alle valsche propheten !
Soudic u legende gheheel vermanen'9 ?
tSou den leser verdrieten , soudic wanen ;
Den tijt en tpampier werder mede versleten.
Dus voor eens hebic my ghenouch ghequeten.
Tot op een ander tijt ! borcht mij de reste !
Luther -- Rossom -- Lucifer , daer by gheseten ,
My twijfelt wie van drien es de beste !
12 Al heeft hij i. B. brand gesticht. 13 Il. b. opzet ni. e, w. verdrieten.
14 Muiter. 15 Kern. 16 Namelijk de geest der dwaasheid. 17 Bejammeren.
18 Geldersche vrijbuiters. Zie ook bl. 200 , nt. 5. 19 Vermelden (gewagen van).
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Rossom sleypt veel quaets aes tzijnen neste ;
Luther es nacht en dach in de weert
In Kerstenryck te stroyen een dootlijcke peste ;
Dus haer beyder boosheyt blijst niet cleere 20 ;
Maer voor Luthers venijn ic my meest verveere ;
Want de menscllen brenght hy in deeuwicll gheween.
Al en is der keuze niet weert een platte peere ,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tweet'.
20 Niet zuiver (zeer vuil).
-aEoPSALl1IUS . C.KLIJ.

DOMINE EXAUDI ORATIONEM MEAN.

[Uit de Souter-Liedekens van Jonkh.

`VILLEN VAN ZUYLEN
verzameling der Psalmen , omstreeks 1539
gerijmd op de wijzen der meest bekende en verspreide volksliedtjens , ter onderdrukking van den vaak zedelozen text der
laatsten. Ps. 142 ging op de wijs : lek mach wel slaghen mi-

VAN NYEVELT,

nen noot.]

Och Heere, verhoort doch mijn geclaclt ,
Mijn bidden ende kermen al den dach
U ooren laet ontfanghen ,
End in uwe waerheyt wilt hooren my ,
Met dijn gherechticheyt daer by :
Daer na staet alle mijn verlanghen.
En treedt niet int oordeel met dinen knecht ,
Want al die daer leeft blijft ongerecht
Voor U aensicht , o Heere :
Die vyant heeft vervolcht die sidle mijn ,
i n leven met een so swaren schijn
Heeft hy vertreden alsoe seere.
M

j

Hy stelde my duyster in een prisoen
Gelijckmen die dooden plach te doen ,
Mijn gheest moest liden draghen ,
Gestoort was mijn hert en seer beteest i :
I Gekweld,
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End ick ghedachtich ben gheweest
Op die langhe oude daghen.
In alle u wercken was mijn ghedacht,
In dinghen van u handen gliewracht2.
Tot U Bief ick mijn handen ,
Mijn siel is tot U (hoort dit prolooch)
Gheworden ghelijck een lant seer drooch ,
Daerom , o Heere , wilt my vanden3.
Verhoort my doch haestelijck metter spoet !
Mijn gheest is vergaen in minen moet ;
U aensicht laet niet verdwalen ,
Van my , dat ick niet ghelijck en wordt
Den menschen , hier metter doot begort4,
Die ter aerden neder dalen.
Laet my u bermherticheyt llooren nu
Vroech smorgens : mijn hoop die staet op U.
Een wech my in dit leven
Wilt wisen , en maken my bekent
Dyen ick mach gaen , Heer excellent!
Mijn siel heb ick tot U ghcheven.
Trect my van mijn vyanden fel en boos ;
Tot U ick ghevloden heb altoos ;
Leert my uwen wil hier pleghen ;
Ghy sijt mijn Godt , end u goede gheest
Die sal my gheleyden onbevreest
In dat rechte lant ter daghen.
Ghy sult dan , o Heere mijn God heylsaem
My levendich maken , om dinen Naem ,
Door u rechtvaerdicheyden :
Mijn siel sult ghy uut hier verdriet ,
Als tribulacy my hier gheschiet ,
Seer trouwelijck uut leyden.

,

En ghy , in ghenade , sult brengen te val
Mijn vyanden ; vernielen , verdrucken al ;
Al die mijn siel verstoren
2 Gewrocht, gemaakt. 3 Bezoeken , verplegen, verkwikken. 4 Bezwangerd.
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Sult Ghy verpletten groot ende cleyn ,
En haer bederven al ghemeyn :
Iek ben u dienaer uutvercoren.
-o$oSIMEONS LOFSANGH.

[Door Jonkh. W. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT ;

zie

bl. 210.

„Na de wijse : lesu Salvator saeculi".]
Nu laet, o Heere, dinen Knaep !
Dat by mach slapen sinen slaep,
En sterven , so Baer toe behoort,
In vrede , nae dijn heylich woort.
Want mijn oogen met claer bescheyt
Hebben ghesien u salicheyt ,
Die Ghy bereyt hebt ende ghesticht
Voor alder menschen aenghesicht ;
Een licht tot een verlichting goet ,
Dat voor die Heydens schijnen moet ,
End dat tot glory wesen sel
Al voor u volck van Israel.
-o$oDE VLUCHT NAAR 2EGYPTEN.
[Uit een „schoon leyse" van 't begin der Zestiende Eeuw ;
gezongen op de wijs : Cleve Horen en Batenburch; verg.
bl. 150 en 175.
De legende , in dit lied verhaald , is ontleend aan Hst.
XX--XXIII van de Geschiedenis der Geboorte van Maria
en der Kindschheid van den Zaligmaker ; vroeger wel toegeschreven aan den H. Jacobus.]
Met vreuchden willen wi singen
In desen blijden tijt ,
Heer Jesus wil ons bringen
Al in zijn eewich Rijck.
Daer toe is Hy geboren
Van eender Maghet fijn ,
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Hy stilt des Vaders tooren ,
Dat soete Kindekijn.
Een Enghel quam ter spraken
Joseph den goeden man ,
» Ghy meucht u wel henenmaecken ,
Ende varen nu van dan ;
Herodes wil doen dooden
Den soeten Schepper dijn ,
Behoet Hem van alle nooden ,
Dat soete Kindekijn."
Een ezel ghinck hy bereyden ,
Hy en lette niet een twint1,
Daer op sette hyse alle beyden ,
Die Moeder ende dat lieve Kint.
Na Egipten voeren si henen
Al door die wilde woestijn ;
Zi n macht heeft daer gheschenen,
Dat soete Kindekijn."

j

Sy quamen in corten stonden
Daer stont een palmboom,
Met vruchten dat si hem vonden :
Maria nam des goom2:
» Ilieronder moet ick rusten ,"
Sprack sy, dat Maechdekijn
Met vreuchden ende met lusten ,
»Ende mijn lief Kindekijn."
Doen sy was gheseten ,
Maria , die suyver Maecht :
» Die vrucht moet ick eeten
Van des die palmboom draecht ;
Mijn hert dat heeft bequolen3
Herodes valsch fenijn ,
Dat ick dus vroech moet dolen
Met mijn lief Kindekijn."
— » Daer of neoecht ghy wel swijghen"
Sprack doe die goede man ,
I

Talmde geen oogenblik, 2 Merkte dit op. 3 Gekweld.
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n Ghy en conste niet ghecrijghen ,
Want ick niet climmen en can •
Veel bat4 tot deler stede
Waer *. broot ende goede wijn ;
Dat moet ick voeren mede.
Voor u ende u lieve Kindekijn."
Doen Jhesus wert gheseeten
Op zijn lieve Moeders schoot ,
Hy en haddet niet vergheten ,
Want Hy den boom gheboot,
Dat hy hem boech ter eerde
Al voor die lieve Moeder zijn
Van des5 haer herte begeerde
Ende haer lieve Kindekijn.
Die boom van vruchten soete
Neychde neder sinen top
Al voor Marien voeten ,
Daer stonden vruchten op
Sy plucten alle beyde
Al voor des honghers pijn :
Des moghen wy ons wel neyghen
Al voor dat soete Kindekijn.
Ecn suyvcr clner fonteyne
Al uuter aerden spranck
Om Jhesus wille alleyne ,
Maria daer uut dranck ;
Ende Joseph oock die goede ;
Het doekte hem wonder zijn -Hy loofde menieh foude
Dat soete Kindekijn.
In deze suyver feestco
So zijnse ghevaren voort
Al door die wilde forceste7.
Sy8 maeckten hem confoort9;
Sy8 quamen daer visiteeren
Al sonder fel begrijn1°
4 Beter. 5 Dat gene. 6 Vreugde. 7 Oord. 8 Zij (de wilde dieren bedoelt
de dichter hier). 9 Gaven troost , bemoedigden. 10 Aangrijnzing
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Die Meere alder Heeren ,
Dat soete Kindekijn.
Doen si quamen met allen
Al in Egiptenlant,
Daer zijn af goden gevallen ,
Al die men daer vant;
Sy en tonden niet verdraghen
Dat goddelijck eenschijn,
Doen si daer comen saghen
Dat soete Kindekijn.
SPREUKEN.
[Van de XVIe Eeuw.]

Leeft reyn ;
Acht u cleyn ;
Weest garen alleyn ;
Hout vreede int ghemeyn ;
Denckt op den dach ,
Die niemant verby en machs.
t Dien n, kan overspringen.
-opKRUISLIED.
[*** en

[ ] wijzen uitlatingen en tussehenvoegselen aan

volgends later text.]

Van liefde compt groot lyden ,
En onder wylen groot leyt...
Het minde die Maget Maria
Den Sone Godts wel gemeytt !
Sy minde Hem seere , sy hadde Hem lief,
Als sy Hem sach in lyden
Sy en conde Berusten niet.
Maria was in lyden ,
Sy ginck eenen droevigen ganck
I vriendelijk,
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Tot Jerusalem voor die poorte ,
Die sy ontsloten vant.
Daer sack sy tomen haers herten lief,
Met Benen cruyce geladen
Als Benen verbannen dief.
Met weenelijeken oogen
Dat sy Hein acne sack :
)) 0 wee !" sprack sy met gedoogen ,
» Is dit den droeven dach ,
Die van my is gepropheteert ,
Dat mijn herte soude doorsnyden
Dat vreede bitter sweert.
Jesus spraeck : »0 Moeder !
Gegroet soo moet ghy zijn ,
Dit cruys dat moet ick dragen
Ende lyden dese pijn ,
Die Adams sonden heeft verdient ;
Voor hem so wil ick sterven ,
Dus heb ick den mensche bemint."
— »Nu ben ick hier alleyne ,
Een moeder ongetroost :
Ick sien Hem in grooter peynen
Den Sone Godts alderhoochst.
Iek minne Hem seer, ick heb Hem lief :
Mocht ick Hem helpen dragen ,
So en deerde my pijn noch grief."
A
[-- » Ghy en rijt daer niet alle yne" —
Sprack een Engel uut den throon —
» lek ben een bode seer wel bekent ,
Wel edel Maghet schoon !
Mijn Heer heeft my tot u gesent
Dat ick u soude troosten ,
Ick en weet niet of ghv Hem kent ?"
-- a En sonde ick Hem niet kennen !
lek kenne Hem beter dan ghy ,
lek sack Hem in groot lyden

.
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Dies lijdt mijn herte pijn.
Sijn vleesch heeft Hy van my ontfacn ,
Sijn armen sach ick uyt-recken]
En aen den cruyce slaen.
IA heb Hem hooren roepen

Tot svnen Vader inne den throon :
»Och willet hen vergeven
Sy en weten niet wat sy doen!
Ontfermt u over der menschen schout 2 ,
Daer ick den doodt om sterve
Al aen des cruycen hout." "
Die Engelen songen sclloone
Al in den hooren throon ;
Die alderbedroefste Moeder
Stout onder den cruycen boom.
Den mordenaer riep ontfermelijck :
»0 Heer , wilt mijntier gedencken
Als Ghy comt in u Eijck."
Jesus verblyden Hem seere
Al in des mordenaers roep;
Hy keerden Hem wederomme
Met Benen saclitmoedigen moet ,
Hy sprack : »0 vrint ! zijt dies weel wijs ,
Ghy sult noch huyden veesen
Met my. int Paradijs."
Hy sprack tot sync Moeder ,
Daer Hy aent cruyce hinck ,
Met weenentlijcker stemmen :
» Och Vrouwe , siet hier u kint.
Joannes ! lieve discipel mijn,
Siet die bedroefde moeder ,
Want die bevele ick dy."
Sijn leden begonsten te beven ,
Hy was seer ongedaen3;
Die doot street tegen dat leven ,
Soo begoste sijn herte tontgaen ,
g Schuld. 3 Ontdaan, ontsteld,
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IHy riep : » Hely , o Vader mijn !
Waerom hebdy my verlaeten ;
In desen allendigen schijn !"
Och alle creaturen ,
Die Godt geschapen heeft,
Compt nu tot deser uren
Met eenen bedroefden geest ,
Ilelpt ons beclaeghen den grooten noot :
Die hemel en aerde geschapen heeft,
Die hangkt hier naect en bloot !
Die hooge Prince der Heeren ,
Jae mede die Hemelsche Vorst ,
Met alsoo groote verseeren
Spraeck Hy : » 0 , my dorst !"
Die soete fonteyne diet al versaet ,
Met edick ende galle
Wert Hy terstont gelaeft.
Die Benige Soon des Vaders ,
Jae mede die hooge Godt ,
Daer die Engelen voor knielen ,
Is nu der Joden spot ;
Sy riepen en spotten met groot ghedruys :
» Eest dat ghy zijt Godts Sone —
Comt nu al vanden cruys !"
Sijn oogen begosten te wenen ;
De minne bewees haer cracht.
»0 Vader ! daer Ghy my om wilt seynden
Dat heb ick nu alle volbracht."
Sijn stemroe was luyde ende daer toe heesch;
Met eenen geneychden hoofde
[Soo gaf Hy synen geest].
-o-goVAN S. MARIA MAGDALENA AEN 'T GRAFF CHRISTI.
De tortelduyve hoorden ick weenen
Druckelijek in de pyne swaer ;
Sy was benaut , sy w as alleene ,

VAN S. MARIA MAGDALENA AAN - T GRAFF CHRIST1.
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Want sy verloren hadde haer paer.
Sy riep : » Och , in mijn lierte geprent !
Wie sal my laven ?
Waer is den vrint•,
Die mijn siele bemint ?...
Hy is uut den grave.
De tortelduyve was Magdaleene ,
So seer bedruckt ende benaut ,
\rrindinne Godts , van sonde reyne ,
Maer van droefheyt was therte vercont.
Sy riep : » Och , in mijn herte geprent !
Wie sal my laven ," enz.
Sy soeckt Jesum haeren beminden ,
Haer hope, haer troost , haer toeverlaet,
Och waer sal sy haer liefste vinden ,
Haer licht , haer leven ende bad !
Sy riep, enz.
Int hof ken , lustich ende groene ,
Socht sy Jesum met rypcn raet ,
Om Jesus liefde wast al te doene ;
sMorgens vroegli inden dageract,
Sy riep , enz.
Den Engel sprack in corter stonden :
» En wilt niet vreesen ; niet en beeft ;
Al hebt ghy Jesum niet gevonden —
Hy is verreesen ende leeft !
Sy riep , enz.
Als hovenier sach sy haren beminden ,
Sy vraegden terstondt [en] onvervaert,
» Hebt ghy Hem gestoelen? waer sal ick Hem vinden !
Waer hebd'em g eleyt ? my dit verclaert."
Sy riep , enz.
Jesus spraeck : » Maria seer Boete ,
Kent ghy my , met u liefde groot ? —
Mijn doornagelde handen en voeten? —
Die veur u heb gesmaeckt de doot ?
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Sy riep : »Och in mijn herte geprent ,
Ghy sult my laven !
Ghy zyt mijn vrint,
Die mijn siele bemint ,
Nu uut den grave.
Dees tortelduyve bedroefde tranen
Veranderen in blijschap ende vreught ,
Suchten ende kermen gheheele vergane ;
tllert gaet open , van genuchte verheught.
Sy riep : »Och in mijn herte geprent ,
Gy sult my laven , enz.
Maria , naer haer betrouwe ,
Is in den Ileere geweest verblijt :
Wel hem , die Godts gratie behouwe ,
De triumphe compt naer swaren strijt.
Sy riep , enz.
Laet ons naer volgen Magdaleene ,
Ende aen Jesum houden vast !
En wilt niet vreesen , sondaers onreene ;
Christus der sonden pack ontlast.
Ilaest u , eer u de doot verrast ;
Gby sult verrysen ;
Volght Christum naer,
Met pynen swaer,
Ten Paradyse !
-------oio-

NONNETJENS-PAASCHLIED.
Sijt vrolic, het is gheworden daeh ,
Die sonne die is op gbeganghen ,
Die Here die heeft ghewonnen den strijt ,
Hi heeft verlost die ghevanghen.
Nu laet ons gaen een vrolic Banc
In ganser warer minne!
Die doer is op ghedaen ,
Ili wil ons laten inne.

LIEDEREN VOOR DEN MEY TIJT.
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Jesus min [is] dat beste goet ,
Dat emtnermeer mach wesen ;
Want minne doet dat lieflicl hart
Allen arbeit ghenesen2.
Nu laet ons , enz.
Ist dat wi Jesum volghen na
Een corte stont in minnen ,
Hi wil ons tronen al hier na
Ende maken coninghinnen.
Nu laet ons, enz.
Minnen wi Jesum eenpaerlijc
Ende stuwen der werelt weghen ,
So moghen wi worden van doechden rijc
Ende eweliken leven.
Nu laet ons , enz.
Jesus min , die brede stat3
En machmen4 niet verberghen :
Die Jesus min int harte hout ,
Met vrede sal hi sterven.
Nu laet ons , enz.
I Liefderijk. 2 Van allen arbeid bevrijd raken. 3 Plaats. 4 Kan men.
-ceo-

LIEDEKEN

VOOR DEN MEY TIJT.

[Gelijkenis van het Kruis bij den Meiboom , die van ouds
geplant werd voor het huis van wie men liefhad, en afgewezen of gunstig binnengehaald.]
Compt en laet ons gaen
Den groenen mey in dragen ,
Daer den Pellicaen1,
Jesus , heeft op gerust ,
En voor ons voldaen
Naer sijn goet welbehagen ,
Onse sonden saen
I Die haar kroost voedde met eigen bloed, volgends het algemeen gevoelen.
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Door sijn bloet uut geblust;
Desen mey tontfaen
Had Christus grooten lust ,
Om dat hy soude doen te niet ,
Die Evan door den boom 3 verriet :
Triomph' en accort
Bringt desen meyboom voort.
Triomph' etc.
Menschen , wilt u spoen
Desen mey in te balen ,
Want hy kan ons voen
Met alle weelden fijn :
Ons schuit en rantsoen
Wou Christus oock betalen
Aen liet cruyce toen ,
Dat was den wille sijn ;
Desen meyboom groen
Is ons een medicijn :
Sijn costelicke vruchten goot
Des vyandts machten vluchten doet.
Triomph' etc.
En wort niet vermoyt4
Van desen mey gepresen ;
Want uut hem so vloyt
Alle genuchte soet :
Lieflick hy bloyt
Van bloemkens uutgelesen ,
Want hy is besproyt
Met Christus dierbaer bloet ;
Dus niet en verfoyt
Den mey in dynen moet5 ,
Die voor ons is victorieus ,
Triomphant ende glorieus.
Triomph' , etc.
a Den booze , die Eva (4n iiv.). 3 Den boom der kennisse. 4 Vermoeid [van
het binnendragen.] 5 Gemoed'

-ono-
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VAN DEN CASTEEL.
[Liedeken van voor '1539.]
Het staet een casteel , een rijt casteel ,
Een easteelken op hogher tinnen ,
Daer singhen die englielen so soeten lof;
Heer Jesus woont daer binnen.
Tot desen eastele quamen wy gaeren ,
Conden wy daer toe gheraken
Het blinct daer al van puren gouwe ,
Die muren ende oec die daken.
Tot desen castele en comen wy niet
Wy1 moeten vromelick strijden ;
Die wilde see vlack ende diep
Die moeten wy overlijden2.
De bose gheesten comen ons aen ,
Met temptacien willen sy ons verladen3 ,
Sy hebben daer so menighen te gronde gheseilt,
Met hare valsche raden.
Sy wenschen ons dicke in den gront ,
Sy souden ons gherne verdrinken ;
Wy ankeren ons herte in Jesus wonden ,
Wy latent daer inne sinnen.
Laet ons die wilde see overvaren
Met also blijde sinnen.
God de Here `vil ons ghesparen ,
Dat wy dat casteel moghen winnen !
I [Of] wij. 2 Overgaan. 3 (Ons scheepjen.)

-oEfoHET BESTANDT MET FIIANKRIJK.
[Uit een Factie oft Spel , ter dier gelegenheid vervaardigd
door PEETER DE HERPENER. In 't openbaar gespeeld door de
Rederijkkamer van de Violieren binnen Andwerpen , „voor
den Coninck Philippus onsen ghenadichste Lantsheere " , den
23 n Feb. 1556. Let wel , dat de meervoudige personaadjes
meest door e'en persoon allegoriesch vertegenwoordigd worden .1
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FACTIE OFT SPEL, D00R

Een personage, genaemt Fame van Goede Tijdinghe,
vrouachtich met vlueghelen , een trompet blasende:
Al dat ooren heeft wil ghehoor gheven ,
En met vruechden leven, maect verblijdinghe !
Luystert toe, ick ben Fame van goede tijdinghe.
U naect bevrijdinghe » van Maers t den tirant :
Want » nu Bestant » is ghecomen hier int lant ;
Sijn een hant » heeft hy daer deur verloren.
Al hadde hy hier elcx doet gliezworen ,
Sijnen moet is verloren » zijnde des seer cranck.
Ghy sulter breeder af hooren eer iet lanek.
Neempt dit al in danck » ick hebt rapoort ghedaen:
Weet , hoe tHuys vang^
Neringhe2 sal opengaen.
Elck sta fmaker3 :
Nu worp ick doch alle mijn spillen in dassen4.
Maers is cranck , ons Prinsch en heeft ghcenen vect3 :
Dat is eleken stafmaker hertelijcken leet.
IIoe souden wy doch aen neringhe gheraken ?
Ick mach van dees spiessen garen roeycn6 maken ,
Verwachtende oftet noch crijch mocht » wondden.
Elek poedermaker7:
Ay laten, mijn buscruyt sal nu luttel gesocht » wondden.
Dat doet my de Fame van Goede Tijdinghe :
Hoe sonde ick doch tonnen maken verblijdinghc
Ick eng hoore van orloghe ofte discoort ?
Diversehe busschieters9:
Wat heb icker menich duysent vermoort ,
Oost, west, zuyt en noort » met cortouwen en slangen.
Naer eenen vasten legere 10 is alle mijn verlangen :
Maer ick en weet nu gheenen dienst int landt.
Elek harnasmakere:
Dat doet ons dit vermalendijt Bestandt ,
Ick en vercoop ermschcncn41 , noch bregandijnen12,
4 Mars. 2 De winkel -- de koophandel. 3 Speerhoutrnaker. 4 De asch, het
vuur. 5 Veete. 6 Roeden. 7 Buskruitmaker. 8 Als ik niet. 9 Kanonniers.
10 Legerplaats, 11 IJzeren armstukken. 12 Ilalsberg, borstkuras,
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Mijn harnas sal vanden roeste verdwijnen :
Dit macct my vol pijnen » dach , avont en noen.
Elek sweerimakere :
En wat sal ick , dek sweertmaker , nu doen
Met mijn degens , rapieren , ende steecksweerdcn ?
lek en weet niet wat des sal glieweerden ,
Ick en hoore van orlogle , vechten , oft kijven.
'geest alle ruyteren :
Waer sal ick , Meest alle ruyteren , blijven ?
Mijn tuych en mach niet ghelden, noyt so ontvreedt13 ,
En mijn pcert staet sy selven opt stal en redt ,
Men mach de borste niet smeren noch soppen“.
Alle lanlsknechlen :
Wy lantsknecliten en moghen nu niet moescoppenui.
Dacr en boven iáelgeert ons oase soudye.
i\Iaer bedroeven wy ons , soe sijn de boeren blye.
lek en weet niet waiter af sal geschieden.
C
*

Eene die heel Der benauder Con foort 16, half gheeslelijck.
Alle die oyt in benandthey t quamen ,
Naer dbciamen » luystert toe en hoort
Mijn Heer sendt my , ic ben der benauder confoort.
Ie come van daer Hy int boocllste is gheseten,
My bevelende, dat ick Blek benaude sou laten weten,
Dat lty dhestandt » hier int landt » beeft gesonden
Iit gcnadclijcke compassie te desen stonden.
Spreect lof met allen monden » Hem ter eeren !
Wilt voorts sonde schouwen ende tot IIem bekeeren;
IIy rocptse al die belast en beladen » sijn :
Vreest Hem , tsal u ter minster schaden » sijn.
lIy can deken ontlasten, betront item sondes ducht.
Hy is seer genadich , der ermer toevlucht,
Diesmer vele wint levende in swaer verdriet;
Die opt hare gherust woonden en hebben nu niet ,
Mits dat de landen soe deerlijek sijn bedorven :
13 Beroofd van zijn vrijheid. 14 De keel niet smeren noch drinken. 15 Strore
pen, 16 Troost der benaauwden, 17 Men er N ele,
15
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Maer wie God oyt 18 aenriep heeft troost verworven
Gelooft en betroudt, hij sal uwer smertten heyl n sijn.
Nees( alle schippers:
Danck hebt , Heere, raat de zee nu sal veyl » 19 sijn.
Naer sulcx confoort soe hadden wy verlangen.
Hoe selen wy nu vissclien en herinek vangen ,
Nu wy overal zeylen mogen vry ende vranck;
Der cooplieden gort bestellen, o Heere hebt danek !
Laet de zeylen bereyden ende schepen pecken !
Den genieenen coopman :
Nu mogen wv over al reysen en trecken
Met onsengoede te water oft te lande ,
Sonder vreese met ons comenschap meniger hande.
Den gemeynen man salder by prophiteren ;
Danck hebbe God , wy hopen te conquesteren
Om te houden ons daghen van betalinge.
Gemeenen ambachtsman:
Ic wil cloeckelijck gaen wercken solider dralinge;
Ick hope ghelt te ontfangen , ten mach niet falen ;
Dat ick taehter ben hope ick nu wel te verhalen ,
Mijn schulden betalen » met der huyshueren.
Ick hope het bestandt sal noch langhe Bueren ;
Daer uut mocht wel spruyten eersen vasten peys.
Gemeenen landejnan :
Ic mocht van blijschapen wel singl ^ en kierioleys2° -bats dbegintsel van den vesperen op den Pacsdach.
Lof , Heere , in den hoogsten , diet al vermach ,
Dat ghy ons afneemt dit swaer verdriet!
Wy, erme huyslieden , en behielden doch niet.
Al wat de vianden niet en hebben gerooft
Dat namen ons de vrienden , des scker gelooft !
Maer tstaet nu op een beteren, soudick hopen.
Blij frabbaut21 , Benen iongen.
Siet doch , Cleyn sorghe ! tHuys van Neringhe is open ;
Menich benaude sie ick daer vore staen
18 Immer. 19 Veilig. 20 Kyrie eleison -- Kerst- en andere vreugdezangen
heetten van daar leyesenen. 21 Blijf-schavuit , blijf-galgenaas.
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lct Verstandt ende Redene , dit sal wel vergaen :
Menicli benaude sal nu heel verblijen —.
Een Raubauken : Cleyn sorge.

Nu mogen wy altemet een borsseken snijen
Oft sonder orlof tasten in elekerlijcx sack ;
Aen Menich benaude ons neringe gebrack :
Maer hy mocht nu wel beter ghemoet » sijn.
Een degelic'c man, ghenaemt Verstandt; lllenich benaude by It em staende, ende de Redene met eenen
peerts loom inde hant voer tlluys van Neringhe ;
tIluys staet open, maar de Neringhe slaept daerinne.
Verstandt

Al wat van God comt moet oprecht en goet» sijn;
Alle volmaecte gaven comen van boven ,
Van den Vader des lichts; wil hein dancken en loven,
l)at liet Iluys van Neringhe is open gegaen.
^llenigh benaude , met eenen haech heet Desperatie.

Och vriendt , hoe comet open ?
Verstand)

\Vijslieit hevet gliedaen.
God de Heere Beeft wijshe yt gesonden inde raet :
Daer wijsheyt is , gaget22 wel vroech ende laet;
Daer wijsheyt is , den landen wel geschiet ;
God en schiep hemel ende eerde sonder de wijsheyt niet.
`Vijslieyt was God den Heere beneven ,
Soe den wijsen man Ecclesiasticus heeft beschreven;
Doer wijsheyt sachmen Salomon triumpheren.
Met wijsheyt moet men alle landen regeren ,
\Vijsheyt maect eendracht , verdrijvende twist.
Ten gater niet wel daermen de wijsheyt mist ,
Maer daer wijsheyt discoort houdt ghevaen
Siet men alle staten in goeder reformatie staen.
Na mijn vermaen » spreect God lof met allen monden
Die ons hier met wijsheyt heeft ghesonden
Den sluetel van liet Huys van Neringe
Daer Menichbenaude nae hadde begheringe.
22 Gaat het.
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Neringhc slaept nog wat , macr sy sal ont vecken23 ,
Ende eer iet lanck24 allen liet landt duer trecken.
lek , Verstandt , Nebbe des seker tijdinglie ;
Gaet nu laboreren , en macct verblijdinghe,
Dat ons God bier heeft gesonden llcstaudt,
Wcleke van Peys is de oprechte lutenanrlt :
Aen eieken tandt » danet God der gratie.
Menichbenande :

lek hebbe hier eengin Naeek , genaemt Desperatie ,
Ic meende tlluys open te doene , zijnde seer verert25;
Maer het slot was alte bijsterlijeken verwert ,
Dwelck gbenaemt is tGhcmeyn prophijt ;
Wacr duer dat tomen is dcsen dieren tij t.
lek bens schier al quijt » en hebbe glacen telling-he
Dus bleef gesloten tHuys van Neringhe.
Maer God sy ghedanet dattet nu is ontsloten !
tHeeft mij , Menichbenaude , langbe verdroten ;
Mijn panden sietmen dagelijcx minderen
lek ben veel schuldieli, en hebbe tbuys vol kinderen ;
Ende torven cooptmen tien guldens dlast ;
Thout is bijster diere , dwelck nay qualijeken past
lek vreese noch te sterven van touwen
En de kinderen moeten eten.
Redene , ghecliet yhelijck een sibyl/e.

Die26 vader ende moeder can bouwen
Sal de kinderen wel voeden avont en morgen ;
God vermenichvuldiget ; en wilt niet sorgen !
De heer seyt : De lelikens in den velde aansiet ,
En de vogeltrens , die en saven , noch en magen niet.
Hoe lustich elect Hy die bloemkens fray gemaniert ;
Salomons tempel en was noyt soo seer vereiert.
Ende de vogelkens diversch van pluymenteringhe ;
Waer voer sorchdy dan en maect mormeringhe ?
U sorgben en bast niet , al sorchde gby noch soe seere.
Sinte Peeter seyt : Worpt u sorghe op God den Heers.
Eert goeden tijt , quaden tijt , wilt dit bevroen.
Sonder Gods hulpe en condy niet geeloen.
Segdy niet, Meere uwen wille moet gescien !
Ontwaken. 24 Binnen kort. 25 Er slecht aan toe. 26 IN , die.
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27
Inden Vader Onse ? Wilt my doch bedien !
Sprcecty suleken woorden dagelijcx sonder meenen ?
Soc wilde ghy wel, dat uwen s ille geschiede alteenen !
Ghecty dan met God . tsy luyde oft stille ?
En valt niet een blat van den boome ten is Gods wille,
Wildy dan tegen den wille Gods rebelleren ?
Neen, ghy moet u onder sijnen wille verneren,
U selven te buyten gaen28 ende heel vernieten.
J ied, dal] wordt ghesongen op den voys: » Sottekens
keert u omme".
Loeft God eersame» meet verblijdinghe !
Wy hooren Fame » van goede tijdinghe ;
Daer en is twist noch strijdinghe
In al ons Princen landt !
God de Heer is ons bevrijdinghe:
Hy sendt ons hier dBestandt
1 EETER DE

HU. PENER.

*

Alle kooplieden » en capiteynen
Mocht wel leyt gheschieden» soudick meynen!
Ruyters moeten vercleynen ,
Vercoopen tuych en ros ;
tllert sweert haer al vol bleynen 29 ,
Lantsknechten niet den tros.
Alle die maken » Maers begheringhc
Mogen wel versaken » sulken weringhe 30 ;
Buscruyt , nae ons vercleringhe ,
Harnas , spise en zweert
Brengt by nu sober teringhe
Want this nu seer onwcert31.
tHuys van Neringhe » staet nu open ;
Ons hertsen zweringke32 » is vercropen ;
tSal beteren soudick hopen
Met Menich benaude nu ;
Synen moet was hem ontslopen ,
Hy hadde grooten ron.
27 Duidelij k maken. 28 U boven u- zelf verheffen. 23 Blaren , etterbuilen.
10 Geweer. 31 Weinig waard. 32 Wonde,
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LUCAS D ' IIEERE AEN ROSEANE COLENERS.

Neemt danckelíjck» ghyIleeren» der schilders manieren33!
Van nertsen tuwer eeren » doen dit de Violieren;
dBestandt doet ons dus tieren ,
Waer deur dat Macrs vertrect ;
God wil ons peys toe stieren ,
Peys liethorijck verwect34.
Dit seyt den wagernan vanden jongers , nee dlieken35.
Nu wort doch alle vruecht ontclect 3G :

tWaer schade37 lieten wy bier oft wijn verzueren.
Iek wil u alle gelijck nae Vranekerijck vueren,
Daer sclen wy drincken goeden franschen wijn ;
Wie gheldeken me brengt Balder willecom zijn.
Wy willen derwaerts eer iet lanck.
Neemt dit vanden schilders Violierkens in danck !
33 (De leden der Rederijkerskamer de Violieren, onder patronaat van St. Lucas,
waren meest schilders.) 34 Vrede baart kunst. 33 liet liedeken, 36 Aan den
dag gelegd. 37 Jammer.

-o goAEN D'EXCELLENTE ROSEANE , POETERSSE ,
RESIDERENDE TE DENDERMONDE.
[Door LUCAS D ' HEERE , schilder en dichter , geb. te Gent ,
1534 ; f 1584 ;

in

beide vakken leermeester van Carel van

Mander.]

Eer dat ik u kenne (ó Roseanc excellent)
Hebbe u ghekend , deur Haelsuut1 eloquent ,
Die my te Ghend » van u beghonste te narreren ,
Zegghende : daer was een dochter , wonende ontrent
Zijn woonste , welcke in dichten en componeren
Wonder dede : ia wiens wercken , dat passeren
(Sprack hy) veel manlicke constiglie wercken.
Dies begonste ic mi (duer zult adverteren)
Zeer te verwonderen , ende (zoo ghi meugd mercken)
Noch meer te verblien : ziende de const verstercken ,
Vereeren en verrijcken duer een maegd eerbaer ,
Die , zonder de studie ofte huipe van cleereken ,
Zonder lettere te kennen componeerd eenpaer2
I (Een Rederijker?) 2 Te gelijk.

ROSEANE COLENERS AN LUCAS D ' REERE.
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Schoon spelen , ReFereynen , Liedekins aldaer
Vul van alle gheleerde sententien en leeren :
Waer deur ghi uws stads lof (al is si cleene voorwaer)
Meer dan of zy Scypion ltadde3 , zuid vermeeren :
Ghelijc Pallas boven Mars is verre te eeren.
Macr op dat ander u licht ooc meughen sicn blyncken,
En dies haer profijt maecken , eer zi myncken4
D[oets]e prenten, waer bi sconstenacrs lof groevende» is,
En op dat elc (dit ziende) magli zegghen , aft dyncken :
Sulck een ROOSE aene de DENNE6 bloeyende » is !
Schade leer. O.
3 De geboorteplaats van Scipio ware. 4 Verminkt raken. 5 Drukken. 6 Dender. 7 Letterverzetting van Lucas d'lleere.
-_____-0o-

ANTWOORD AN LUCAS D'HEERE.
[Van

ROSEANE COLENERS van Dendermonde , dichteresse ,

die noch lezen noch schrijven kon; f 1560.]

Ghy schrijft tot een die simpel is in de Practiicque,
Onwijs , aerme gheboren , en noch niet riicke ,
Inde conste gheel magher ende teere ,
•
Slecht , ongheleerd, zoo ghy hier ziet publiicke :
Maer nochtans zendic een groete vriendeliicke
Tot Ghent aen u , lieve Lucas d'Heere !
Op dat ic wat danckbaerheits wederkeere
Tot u die gherekent ziit onder d'expeerdei.
Als ic van u hoorde , ic scltaemde my zeere ,
Dat was als my Haelsuut van u vercleerde.
Ic en Nebbe u noynt (meen ic) ghesien op d'eerde
Dan deur uwen brief ; dans heb u jonste !
Daer in ghy schriift, dat gbi van mi dicht begheerde,
d%Velc (ic kend) te reeen is en te sober voor de konste.
Ic beminde Rhetorica van dat ic begonste
Die thandtieren , zonder schriven of lesen :
Maer sHeeren milde graci (olie my begaeft up tronste2)
Is op u , Luca ! overvloediger gheresen ,
Die zijt onder alle d'artisten ghepresen.
1 Ervarenen. 2 't volkomenste.
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ESBATTEMENT DOOR

Al begheerdy van een maeght Rhetorieams lessen ,
Die in de zuleke niet crachtigh en kan wesen ,
En die ic deur d'aude3 lanx om meer moet messen',
Als Bene Roose , die verdwiint, by geliickenessen :
Nochtans tuinen gheest in u begheerte verbonden is.
Want dat my is glieglieven deur Gods addressen ,
D van my uut ionsten ionstigh gliezonden » is.
3 Ouderdom. 4 ➢Hesen.

-og-oTOONEEL VAN DE
[Uit

een Esbattement

EDELEN » VICTORIOES."

of spel , dat in het jaar 1552 , door

de Leidsche Rederijkkamer

de TVitte Accolyen , te Dordrecht

gespeeld werd. Uit welke laatstgemelde Stad het vraagstuk ten

Fontynisten was uitgeschreven :
„Wie voermaels waeren de eelen victorioes ende
Machtich verheven „ boven schreven 1 ,

prijskamp door de kamer der

Die gewonnen hebben steden en casteelen, welcker wercken
Noch blijcken int leven „ sonder sneven ?"
Men vergelijk dit spel , ten doel hebbende de „Iieyserlijcke
maiesteyt" te vergoden , bij het hier onmiddelijk volgend

Tooneel uit oen Geuzen-zinnespel

van weinige jaren later.]

Antwoort.

0 Schoon van behage2 , ic sal u nu verslaren ,
Wie voemacls de vietorioste waren ,
Daer van noch openbaren » in desen leven de roereken.
Vrage.

So houde ic u voer een clerek3 der clereken.
Antwoort.

Wilt horen , siert ende up mijn reden mereken
Mijn antwoort wort u nu geopenbaert :
Siet, daer staen die victorioeste expaert41
flier verthoont men drie personen , Jupiter met die
banniere , Hercules met de cololnnen , en Jason
met een sweert ende gulden vlies.

Eerst hebt ghy hier Jupiter , dedele triumphant
Peil-schreef. 2 (Een personaadje) 3 Geleerde, 4 Beproefd.

DE

WITTE ACCOLYEN.
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Saturnus soon , met een barmier in die bant ,
So hy die eerst vant» dir sijn grote victorie :
Want by , wesende in den strijt , (legt dit ten memorie !)
Heeft, tot sijnder glorie » als Blek mucht mereken ,
Over hem eenen Arent ontslagen sijn viereken
Tot Jupiters verstereken » in den selven strijt ;
Weleke Arent by hem bleef tot alder tijt ;
Waer hy naer of wij t5 » hein keerde in dick reguien6 ,
Daer boven vloech die Arent up sijn pauliuen7,
Blyvende by den campiuen8 o ronder van hem te keerels,
Waer dir hem toequamen grote Beren :
Als te trumpheren » over sijn vianden alle,
De weleke hy vernielde by grote getalle,
Brengende haer tot palleo dor c es Arents bewysent°
Waerom Jupiter, victoriis om prysen,
'Tsijnder verjolysen1 ' » , so die tecxt vermeit,
Een stuck syden laeckens aeta een lancie heeft Bestelt;
(U verstant hier tue velt' 2 !) » daer by in bordueren » liet
Een schoon Arent van statueren » brieti3,
En heeft tot dier ucren » (siet!) » also gevonnent4
Die bannier ofte vaeule15 als nu ontwonnen,
Dies als der sonnen » claerheit so men dagelicx siet.
En veel meer victoriise feyten sijnder geschiet
Dir eracht van Jupiter (vaet mijn bescheyt !)
Als men noch siet aen twapen Keyserlijeker 112aiesteytlo.
Voort hebt gy hier Hercules, victoribs gepresen,
So wy claerlijek in olie poeten lesgin.
Enz.
*
Heeft de nijt genomen 17 » Hercules verthoont sijn sterekheyt,
Als men noch siet aen twapen der Keyserlijeker Maiesteytl8.
Noch hebt guy hier Jason , boven al victoribs ,
Enz.
j.
Mits dien scyn feyten dek sijn bekinlijek ,
(Sijt dit versinlijck !' 9) want sy openbacr sijn verbreyt,
Als men noch siet aen twapen Keyserlijeker Maiestcyt20.
5 Dicht bij of ver af. 6 Streek. 7 Tent. 8 Strijder. 9 Staan. 10 (Iíracht)betoon. 11 verheuging. 12 Neig. 15 Breed. 14 Uitgevonden. 15 Folie, sluier,
kleed. 16 (De dubbele adelaar). 17 Iets geroofd. 18 (De Ilerkulen als schitdhouders,) 19 Begrijp dit wel. 20 ([let guldenvlies , dat vr omhangt.)
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T00NEEL LIT EEN GEUZEN-ZI!INESPEL.

Princelijck21 waeren dose de victorioste verheven ,
Als men siet haer wercken blijcken noch int leven ;
Victories coemt beneven 22 onze Keyser excellent,
for die mogende leant Godts omnipotent :
Want hy is geent23 » als een Arent tot alderstont,
es es
Enz.
Vraege.
lek bedanck my uwer antwoorde uvtgeleyt.
Dies sy u acte van diligencie tuegewent.
21 Zie bl. 200. 22 Daarnaast. ?3 Toegerust.
-029–

TOONEEL UIT EEN GEUZEN-ZINNESPEL.
[Wellicht van omtrent 1566.]
Abuys [is] gelijc een Coninc met een croone op thooft; sijn aensicht bachten t staende ; ende spreect van voren door eene huyve
van sijde. In de bant heeft hy renen scepter , vele gouden
ketenen aan sijnen hals , ende sit in een schoon tabernakele ,
ende besoeckt 2 diversche boeken.

Seght `vies glly soect? ic wil my tot dijn ansicht
(vitten3 ,
Schanel Wy sien u so costelic int habijt sitten,
Dat wy ons schamen, door 't pompeus ghedruys,
volk:
Dy aen te sprekene.
IIeet ie niet Abuys,
Abuys:
Die menighen gheerne verheffe ofttonder» stake?
Weet glly niet, dat ic ter weerelt wonder» make?
Waer goot recht fielt ofte claudicecrt 4 ,
Dat wert by my, Abuyse, gliereleveert.
Abuys is voor recht by my ghelooft.
Ghepeyns: Waeromme draeghdy die croone opt hooft,
Sittende in soo costelicke excellente woninghen?
Verkeer ic niet in paleysen van Keyzers en CoAbuys:
(ningllen ,
Pausen, Graven, ende princelicke Baroenen,
Die ic al regiere met mijnen sermoenen?
le doe tribuyt5 gheven, mits mijnen loosen were(ken i
it Achterste vour. 2 Onderzoekt. 3 Passen. 4 Mankgaat. 5 Schatting,

Abuys :

'T

\ lL11ELbMUS-LlED.

?35

Ic vercoope digniteyten; ic verschatte die kercken;
Ic recommandere de looftuytcrs vol erreurs.
Priesters ronder bacrt malie pasteurs ;
De minste gheleerde gheef ie de beste beneficien.
Schamel: Wat, Abuys, staet dit al tuwer expeditien?
Jaet, door mijn malitie » int confuyse.
Aba ys :
Wies alsoe ghesciet , tgebeurt al by Abuyse.
Bij mijnder ruyseo» ghecrijght menich onspoet ;
Goedertierenthe t houwic tondere , deughtwerp(ic onder voet ;
Oprechtichcyt slacpt door my, schaemte is ver..
(dreven ,
Waerheyt en trouwe sijn door my tonderbleven,
Ende Nebbe gheghevell » in dienste , door myn
(macht ,
Valscheyt ende bedroch, laghen ende cracht7.
Wien ic met mijnen abuysclicken wiele paerc8
En durf niet achterdincken waer sijn siele» sal
(varen :
Want sy weet van voorslaeghs haren zetele.
Schamel: Jae, waer vacrtse ?
Abuys:
In Antechrist keteleg.
6 List. 7 Verkrachting. 8 sluier optooi. 9 [De hel.]

'T WILHELMUS-LIED.
[Gedagteekend 1568. Van dc hand van PHILIPS VAN MARNIX , Heer VAN S T . ALDEGONDE , als schrijver meest bekend
door eene berijming der Psalmen en door zijn vernuftig lasterschrift

de Byencoi f der H. Rooin.scher .Kercke. Geb.

Brussel , 1538 , . 15 Dec. , 1598.]

Wilhelmus van Nassouwen
Ben iek van Duytschen bloct ,
Het vaderlandt getrouwe
Blijf iek tot in der (loot ,
Een Prince van Oraengicn
Ben ick vry onverveert ,

te
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'T 1^^'1LlíELiHUS-L[ED

Dein Coninck van- Hispaengien
Heb ick altijt ghe-eert.
In Godes vrees tc leven
IIeb ick altijt betracht ,
Daerom ben ick verdreven ,
Om land en luyd' ghebracht' ;
Maar God sal my regeren
Als een Boet instrument ,
Dat ick mach wederkeeren
In mijnen Regiment.
Lijt u mijn ondersaten,
Die oprecht zijn van aert ,
God sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswacrt.
Die vroom begeert te leven
Bidt Godt nacht ende dach ,
Dat Hy my tracht wil gheveu
Dat ick u helpen mach.
Lijf end goot al te samen
Heb ick u2 niet verschoont ;
Mijn Broeders hoogti van namen
[Iebbcnt u oock vertoont ;
Graaf Adolf is gheblcven
In Vrieslant in den slack:
Sijn ziel int Ecuwich Leven
Verwacht den jongsten dach.
Edel en hoogh ghcboren
Van Kcyscrlijcken stam ,
Een Vorst des Bijcks vercoren
Als een vroom Christen man ,
Voor Godes \Voort ghepresen ,
Heb ick , vry onvcrtsaeght ,
Als een helt , sonder vreesen ,
Mijn Edel bloot ghewacght.
Mijn schildt en mijn betrouwen
•Zijt ghy , o Godt mijn heet
I Van land en lieden beroofd, 2 Oni n,

DOOR iARMMX.

Op u soo wil ick bouwen ,
Verlact mv nimmermeer !
Dat ick doelt vroom mach blijven
U dienaer taldcr stont ,
De Tyranny verdrijven
Die mijn lierte doorwont.
Van al die mij beswaren ,
End' mijn vervolgers zijn ,
0 Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn,
Dat sy my niet verrassehen
In haren boosen moedt,
l-Iaer handen niet en wasschen
In mijn onschuldig bloet.

els David moeste vluchten ,
Voor Saul den tyran ,
Soo heb ik moeten suchten
Met menich Edelman :
Maar Godt heeft hem verheven
Verlost uvt aller noot ,
Een Coninekrijek ghegheven
In Israël soo groot.
Nae 't suer sal ick ontvanghen
Van Godt mijn 'leer dat Boet ;
Daer naer soo doet verlanghen
Mijn vorstelijek gliemoct ,
tWelck is , dat ick mach sierven
Met eeren in liet Veit ,
Een eeuwich Rijck verwerven,
Als een gbetrouwen Ileldt.
Niets doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoel ,
Dan dat men sict verarmen
Des Coninghs Landen goet ;
Dat u de Spaengiaerts kreneken ,
0 edel Neerlant Boet ,
Als ick dat gaen bedencken ,
Mijn edel hert dat Moet.
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Als ce:l Pri ns opgheseten
Met mijnes heures crasht ,
Van den tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht.
Die , by Maestricht begraven ,
Bevreesden mijn ghewelt !.
Mijn ruyters sach men draven
Seer moedigli door liet velt.
Soo het den wille des Heeren
Op dien tijt had gheweest ,
Had ick wel willen keeren
Van u dit swaer tempeest ;
Maer den Heer van hier boven
Die alle dinck regeert
Die men altfijt moet loven,
En heeft sulcx niet beglieert.
Seer Christelijck was ghedreven
Mijn Princelijck gliemoet ;
Stantvastigh is ghedreven
Mijn leert in teghenspoet ;
Den Heer heb ick ghebeden
Uyt mijnes herten gront ,
Dat hy mijn saeck wil [reden3]
Mijn onschult doen oorkont.
Oorloer, mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot
U Herder sal niet slapen
Al zijt gliy nu benout.
Tot Godt wilt u begheven !
Sijn heylsaem woort neemt aen
Als vrome Christncn leven
tSal hier harst zijn ghcdaen.
Prince4.

Uoor Godt wil ick belijden ,
Ende sijner grooter macht ,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninek heb veracht ;
3 Klaren. 4 Zie bl. 200.

MEIPLANTING.
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Dan dat ick Godt den Renre.
Der hooglaster Majesteyi ,
Ileb moeten ohedicren ,
In der gherechtigheyt.
-oEoKLACIIT.

Lyden es mijn daghelicx elect,
Eenen mantel van zurghen es my bereet ;
Al mijn deel es verdriet ;
Och, ic en cans verslyten niet
-ag o-

MEIPLANTING.
[Lied van het midden der XVIe Eeuw. Zie bi. 221.]

» Schoon lief , hoe licht ghy hier . en slaept
In uwen eersten droomti'?
Wilt opstaen en den mey ontfaen ,
IIy start bier al soo sehoone.»
-- » hEn zou voor geenen mei opstaen ,
Mijn vensterken niet ontsluyten ;
Plant uwen mey waert u gerey 4 ,
Plant uwen mey daer buyten.»
-- » Waer son ick hem planten of waer doen ?
tIs al op slleeren straten ;
De winternacht is kout en langti ,
IIy sou sijn bloeyen laten.»
-- »Schoon lief, laet hy sijn bloeyen staen,
Wy sullen hem begraven,
Opt kerckhof by den eglantier2 ;
Sijn graf zal roosekens draghen.
Schoon lief , en om die roosekens
Salt nachtegaelken springen ,
En voor ons bey in eieken Mey
Sijn soete liedekens singen.
4 Schikt. 2 Zinnebeeld van de dood en het oordeel.
-ago-- --.—
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BELIJDENIS EN BEROUW.
[Uit de „Ghcestelicke Liedekens" van ToNIS HARMANSZ. VAN
Waerfaertshove , Warvartshouck , of Wervers hooft , in Noord-Holland ; gedicht in de tweede helft der
XVIe. E. „tot profijt van alle bedroefde harten".]
WERVFRSIIOEF ,

Als ick aensie dat leven mijn ,
De tijd die gaet voorby :
lek heb soo menighe sonde ghedaen ;
Daermede soo ben ick seer belaen
O lleer , ontfermt Dy mijn
Iek heb de wereld so langhe gcdient
Met alsoo blijd aenschijn ;
Daertoe soo heb ick my ghevoeght ,
Daerinne soo hadde ick groote ghenoeglit :
O IIeer , ontfermt Dy mijn !
Dat ick der wereld dus Nebbe Bedient ,
Dat dunekt my swaer te sijn ;
Het is ghelijck de wijse man seyt :
Men vinter niet dan ydelheit...
O Ileer , ontfermt Dy mijn !
[Daar men my van God seyde
Mocht ick niet wesen by ;
Daer men dansten en speelden ,
Daer gaf ick my tot aller weelden
O Heer , ontfermt Dy mijn !
Daer men my van penitentie seyde
Mocht ick niet wesen by ,
Maer te levene na den vleys ,
Dat te gheven synen eys...
O Heer , ontfermt Dy mijn !]
Ick wil mijn leven gaen beteren ,
En keren weder tot Dy ,
Ghelijek Mattheus den toile verliet
Soo wil ick gae:i doen dat Godt ghebiedt;
O Heer, ontfermt Dy mijn !
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IIE9' SOUDAENS-DOCHTERKEN.
0 Heer , konde ick nu veeenen
Al aen de voeten dijn ,
Ghelijck als Ma daleene dee
Daerdoor kreegh
g vree
g sY de eeuwighe
0 Heer , ontfermt Dy mijn !
DORHEID.

ljJit de „Gheestelicke Liedekens" van TONIs HARMANSZ.
zie bl. 240.]

VAN WERVERSHOEF ;

Ick bén verdroocht, wie sal my laven ?
Waer sal mijn herteken uut drincken gaen ?
De druyfkens sijn voor my gesneden ,
De wijn is in de kelder gedaen.
De kelder is voor my gesloten :
0 Heer, ik mach wel droevigh sijn !
Kond' ick eens aen de sleutelheraken
—
g
Ick dranck soo gaern van den edelen wijn.
Ick wil my selven niet bedroeven ;
Ick wil gaen nemen eenen moedt ,
Ende knielen voor het cruys des Heeren ,
Dat is een sleutel , die 't al op doet.
-ogoHET SOLID AENS'-DOCHTERKEN ,
OF : DE MINNENDE ZIELE TOT GOD ROMENDE.

[Legende , bewerkt door
zie bl. 240.]

ToNIS HARMANSZ. VAN WER-

VERSHOEF;

Die Soudaen hadde een dochterkijn,
Sy was vroech op-ghestanden ,
Al om te plucken bloemekens
In hares vaders waranden.
de schoone bloemen aen ,
Sy dachte in haren sinnen :

Sy sack
I

Suitan.

16
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»Wie mach de maker der bloemen sijn ?
Dien soudick geerne kinnen.
»Het moet een abel kunstenaer sijn ,
Een Heer van grooter weerden ,
Die soo veel schoone bloemkens fijn
Doet spruyten uytter eerden.
»Ick hebbe hem in mijn herte soo lief ,
Mocht ik hem eens aanschouwen !
Ick soude laten mijn vaders Rijck ,
En geven hem mijn trouwe !"
Des nachts , ontrent der middernacht
Haer quam een stem te vroren ;
Heer Jesus sijne soete stem
Haer in de nacht liet hooren.
Die maghet stont op soo haestelijck,
Sy heeft haer vensterken open ghedaen ;
Sy sach eersen schoonen jongelinck
Wel blinckend voor haer staen.
Sy sach den jongclingh minnelink aen ,
Sy neigde neder ter eerden ;
Sy boot hem vriendelijck goeden Mach,
Met alsoo grooter eerweerdcn.
» Mijn alderliefste jonglinck schoon ,
Van waer komt ghy ghegangben ?
Een uws gelijek en sach ick noyt
In al mijn vaders landen."
-- »Schoon maghet , iok hebbe u lanck bemint,
Ick wil mijn bruid u noemen
lek kome al uyt mijn vaders Rijck ;
Ick ben de maker der bloemen."
-- » Sijt ghy dat, mijn alderliefste lief,
laTaer u stont mijn verlanghen ,
Ick volgh u waer ghv henen wilt ,
Soet lief, ick volgti u ganghen."
-- » Schoon znaget, soo ghy met my wilt gaen
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Dit laat so moet ghy laten,
lek kome al uyt mijn Vaders Rijck ,
En 't is tot uwer baten."
-- » Mijn alderliefste jonglinck schoon ,
U eigene wil ick leven;
lek volgh u uit mijn vaders rijck;
Mijn trouwe sal ick u gheven.
Hy nam het maegdelijn byder handt,
Hy leidese al soe verre ,
Wel seven duysent mijlen lanck,
Al over dal en berghen.
Sy spraken soo menich vriendelijck woort ,
Al reisende voort te samen.
»Nu secht my , edel jongelinck schoon,
Hoe is doch uwen name ?"
-- » Mijn naem die is soo wonderlijck
En wonderlijck ghegeven :
Al in mijn Vaders Koninckrijck
Staet hy seer hoogh gheschreven.
,> Schoon maghet , dient my met herten reyn
Gheeft my u trouwe alleene —
Soo sy mijn naem u dan bekent:
Jesus van Nasarené."
Sy spraken soo menich vriendelijck woort
Al reisende voort te samen.
Nu , secht my , edel jongelinck schoon ,
Hoe is u vaders name ?"
r-- » Mijn vader is soo rijcken man ,
Sijn macht gaet al soo verre ;
Hemel en aerde heeft hy gemaeckt,
De son , de maan , en sterren.
» Hemel en aerde en alle. Boet
Van hem is 't al ghekomen ;
Tien hondert duysent Engelen schoon
Staen altijt tot sijnen loven."
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» Sijt ghy een Konincks kint , mijn lief,
Ende al soo rijek van goederen ,
Ey secht my , edel jongelinck schoon ,
Wie isser uwe moeder ?"
--

-- »Mijn Moeder is soo reine maeght :
Van haer soo staet gheschreven ,
Dat sy my op de werelt bracht ,
En toch is maeght ghebleven."
-- »0 alderliefste jonglinck schoon ,
Ick heb soo groot verlanghen
Na uwes Vaders Koninckrijck
Laet ons daer binnen gangen !"
— » Schoon maghet, dient mij met herten reyn,
Dat rijek sal ick u gheven ,
Ghy
Y sult daer eeuwich by my sijn ,
In groote vreugde leven."
Sy ginghen Genen soo langhen wegh
Al over die groene heyden ,
Sy quamen voor een kloosterken ,
En Jesus wonde toen scheydeu.
Hy nam de maghet byder handt ,
En sprack met soeten linnen :
» Oorloff , schoon maghet , verbeyt my hier ,
Ick moet nu gaen hier binnen."
Heer Jesus is van haer ghegaeu ;
Die maghet hem verbeyde;
Sy weende soo menigen natten traan
Dat Jesus was gescheyden.
En toen dien dagti ten avont quam ,
Sy hadde soo groot verlanghen ,
Om weer haer lief te moghen sien :
Hy bleef enwech soo langhe.
Sy clopte doen aen de clooster poort ,
Sy clopte , met droeven sinnen :
— » Doet op, doet op , doet op de poort ,
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]dijn lief , die is hier binnen."
Die poorte werd haer open ghedaen ;
De poortier quam daer voren ;
Hy sach die maghet voor hem staen ,
Soo schoon en hooggheboren.
» Secht my , schoon maghet , wat ghy begheert ;
Hoe komt ghy hier alleene ?
Secht my , schoon maghet , wat ghy begheert ,
Waerom soo meught ghy weenen ?"
» Och Vader, mijn lief, die ick bemin,
Die is my hier ontganghen ;
Gaet , secht hem dat by weder komt !..
Ick beyde hem al soo langhe !"
—

— » Schoon maghet , a lief en is hier niet
'k En hebbe hem niet vernomen;
Voorwaer , hy is hier niet bekent ,
Hy en is hier niet ghekomen ?"
— » Och Vader, hoe meugt ghy seggen dat ?
Mijn lief , dien ick beminne ,
Dat laetste woort dat hy my sprack...
Hy seide , hy ginck hier binnen :"
— » Seght my , schoon maghet , hoe hiet u lief ,
Daer ghy my komt van spreken ?"
-- » Eilaeschen , dat en weet ick niet :
Sijn naem is my vergheten.
» Hy is soo wonderlijcken schoon ,
Sijn Rijck staet alsoo verre,
Hy is gekleet met blauw lazuer ,
Beset met gulden sterren ;
»Sijn aensicht blinckt van 't reinste wit ,
Ghelijck de lelie schoone ;
Sijn mont , sijn wanghen sijn soo roodt
Ghelijck de roos ydoonet.
Sijn ooghen staen soo vriendelijck ,
I Voortreffelijk.
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Hy is soe soet van sprake !
Hy quam al uyt sijn vaders Rijck ,
Om my sijn bruidt te maken.
» Sij'n hayr dat blinckt van verwe schoon
Als waer het roode
roodeouden
goude :
is mijn alderliefste lief ;
Hy heeft mijn hert en trouwe !"
— » Schoon maghet , is u lief soo schoon
En al soo hoogh ghepresen ,
Al waer hy uyt des Hemels throon
fly mocht niet beter veesen.
Heere Jesus sy met u!
Soo is gheen man hier binnen."
-- » Ja , Jesus hiet mijn soete lief ,
Hy is 't dien ick beminne."

»De

— »Is dat sijn naem , ghelijck ghy segt ,
Dan kan ick hem u wijsen.
Hy is hier binnen wel bekent ,
Ghy moet niet voorder reilen."
De Jonckvrouw werd in 't huys ontfaen,
Sy ghinck er christelijck leven ;
Sy is ghedoopt en is een macgu t
Om Jesus wille ghebleven.
Een heeft dit liedeken ghedicht ,
Dien God moet gratie gheven ,
Dat hy des Soudaens dochterken
Ontmoet int eeuwich leven !
.o$o.
KERSTZANG.
[Op de wijs van Ic weet een Molenarinne , gekompo'neerdi
door Matthwus Pipelare, Ned. toonkunstenaar van omst. 1500.E
Ieremias heeft ghesproken
Dat Hy [noch] tomen sal ,
Uut Davids wortel ghesproten ,
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Die ons verlossen sal ;
Uut die berghen comt by springhen ,
Met vreuchden willen wy singhen
Den Coninck Emanuel.
Uut Jacob is gheresen
Een sterre alzo claer ,
Een Maghet is ons ghegeven ,
Dat weten wy wel voorwaer ;
Een Maghet sal ontfanghen ,
Daer na [staet ons] verlanghen
Soo menich duysent jaer.
Het is geschiet by nachte
Soo groote wonder0heyt
Dat Godt die Vader wrachte' ;
Wy weten [daer af] bescheyt
Die Soon Gods is gheboren ,
Vander Maghet uutvercoren ,
Als ons die Schriftuere seyt.
Ezechiel heeft ghesproken
Een also schoone figuer :
Die poorte bleef ghesloten ,
Die Cooninck ghinck daer duer ;
Hy is van haer ghecomen
Als die bloemkens inden somer ,
Ende si bleef Maghet puer.
I Werkte.

-oio

UIT DEN LANGEN ADIEU'.
[Van EDUWAERT DE DHENE , LYMANS zone , geb. te Brugge ,
„factor" der Drie Santinnen (zie bl. 202) , van beroep prokureur ;
f omtrent 1580. Hij zegt hier de burgers van verschillende
plaatsen vaarwel, met hunnen gewonen bijnaam.]
Mijnen langhen adieu
Niet oudgestich2,
I (Soortgelijke adieu-s maken tegen 1600 een dicht-genre op zich-zelf uit.)
2 Van ouden datum

(geste is daad , gebeurtenis, geschiedverhaal).
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In tjaer ghemaect nieu
1500 ende tzestich.

Mi nen langen adieu neem ik nu end oorlof
An een yeghelick menssche , zo men die heet ;
kEn weetter niet een inekel puneteloos boor of3
Wanneer ick vertrecke : Een esser diet weet.
Elck menssche moet hem maecken om tsterven bereed,
Die hier noch rusten up tsweerelts broossche lene4.
nits den adieu , huut recreaties becleedt ,
Gherarnelt tsamen by my : Basch up en Dene5.
Den adieu.
Adieu , Poorters van Brugge , adieu Heeren van Ghendt ,
Adieu , Kindren van Ipre , wijdt verre bekent ,
Adieu , Daryncbaarners6 van den Vryen7 mede ,
Adieu , Schotters van Douay, ende daer omtrent;
Adieu , Speerebrekers der Rijsselsche stede ,
Notecraeckers van Orchies , naer doude zede ,
Ledichghanghers van Oudenaerde ghepresen ;
Adieu insghelijcx , oock zoo ick dandere dede ,
Pasteyeters van Curtrijcke mils desen ;
Adieu , Cupers van Damme ; adieu , moet wesen ,
Witvoeten van Aelst , Beenhauwers 8 van Male ,
Hudevetters van Gheerdsberghe hooghe gheresen ,
Voorvechters van Cassele int speciale ,
Vachtpluckers van Poperynghe tprincipale ;
Slaepers van Vuerne , hebt oock huwen toer ,
ltaepeters van Waes, Blek end int generale ,
Adieu , eer ick reyse naer Adams moer.
Adieu , van Dermonde Mackel9eters dacr ,
Pelsnaeyers van Nieneven openbaer ,
Drynckers van Winnocxberghe, Zoutzieders van Biervliedt ,
Rocheters van Muenickere der naer ,
Adieu , Mostaerteters die men tOosthende ziet ;
Buetereters van Dixmude en vergheet ick niet ;
Adieu , metten Conijneters van Dunkercke goet ;
Adieu, Drapeniers van Comene, mijn jonste biedt;
3 Het minste niet van. 4 Steunsel. 5 Samengepast door mij : Ras op end`
henen (zijn devies). 6 Turfbranders. 7 De vrijheid , het grondgebied, 8 S1athIers. 9 (Zekere viseb,)

EDUWAERT DE DUNE,'
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Adieu , oock an de Vulders van Caperijcke vroedt ,
En den Schipghaernemaeckers van Oudenburch , tmoet
Oock adieu gheseyt zijn , ken cans my bedwynghen ,
Cobeljauëters van Nieu oort , zijt oock he roet !
Saeywevers van Hondscote, Ghistelsche Hovel yn
^ ghen +
Drooghaerts10 van Werveke int ommeryngben ;
Caerdemaeckers van Deynse up heurlieder vloer ;
Ghy, Saudeniers van Grevely nglie, laet hu niet besprynghen!
Adieu , eer ick reyse naer Adams moer.
Adieu oock , Grootsprekers van Thorout , ghy
Lueghenaers van Ardenburch , den Wiltjaghers by
Van Maldeghem , Candeeleters van Meenen voort,
Ketelboeters van Middelburch ; adieu van my
Crudeniers van Oostburch ; insgelijcx adieu (hoort!)
i nwadiers van Thielt, twelck menich oorboort;
Oock mede Rootbierdrynckers van Haerlebeke ;
Ghy Peeperloocketers van Eecloo verstoort ;
Keermeshouders van Ruusselare meniche weke ,
Cappoeneters van Meessene , waert nood tbleke
Met menich smetsere ll ende goot gheselle ;
An de Wijnzupers van Hulst ick adieu spreke,
Snoucketers van Acxele , Caesemaeckers van Belle ,
De Teghelbackers van Stekene oock mede telle ;
Roometers van Moerbeke , ghy zonder poer12,
Ende Waermoeseters van Coolkercke snelle :
Adieu , eer ick reyse naer Adams moer.
L

j

Adieu , Hoppewinders van Okeghem sterck ,
Adieu , Overmoedeghe van Ronsse int werck ,
Papeters van Denterghem , daer in onverzaet,
Ganssedrijvers van Laerne , scherp int bemerck
Te Zele daer vyndt men de Vlasbooters, jaet ;
Adieu, Stiermans van Wendune, dick met zijn maet,
Ende ghy Musseleters van Bouchoute reyn ,
Visschers van Blankeberghe oock adieu ontfaet 13 ;
Adieu Putooreters144 van Wacstene int pleyn ,
Adieu , Dienaers van Sint Anna ter Mude certeyn ,
Verzeylders van Heyst ten Zeeussehen gronde ,
40 Droogseheerders. 11 Smuller. 42 Vrees, 13 Ontvangt. 14 Puitoor (een
eisch- en vogelnaam).
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Cokermaeckers van Ruusle , van Vlaeters tgreynl5;
Die van Sint Jans Steene oock adieu tallen stonde ,
Compoosteters16 van Loo, Thoolnaers van Reppelmonde ;
Adieu, Eillynghen, tsaemen, met den Ackerboer,
Adieu , dus namelicke Vlaendren int ronde ,
Adieu , eer ick reyse naer Adams moer.
Adieu , voorts noch , ende wederom oorlof , adieu,
Al dat oud was , en zichtent" gheworden nieu !
15 Bloed , geslacht. 16 Konfituureters. 17 Sedert.
-010
GRAFSCHRIFT

OP EDUWAERT DE DHENE,

[Door hem-zelven.]
Eduwaert De Dhene heeft betaelt naturen schuit;
Wanneer ?
Int jaer , maendt , dagh , als sijn tijdt was vervult :
Niet eer.
.off.
VAN DE STAD GENT.
[Door MARCUS VAN VAERNEWIJCK , een Gentsch Edelman
(f 1570) , meest bekend als schrijver eener Historie van Belgis.
Hij , „die noyt meer dan een maent, om lesen ofte schrijven
te leeren , scholen en gynck" , hoopt , dat men niet zal
„
benijden een onconstich man
Oft begrijpeni , indien hy yeuwers ghefaelt heeft.
Die niet dan sijns moeders tale en can
Dunct u niet dat hy hier ghenoech betaelt heeft?"]
Oppersten Jupiter , helpende nadere ,
Goedertieren adere , eeuwelick vloeyende ,
Ghy zijt elck een minlijck troostelijek beradere .
Welkers gratien sijn noch dagelijcx groeyende;
Dat blijckt wel aen die edel stede bloeyende
Van Ghendt (wy en willens niet verre halen) ,
Die staet als eenen carbonckel gloeyende ,
Gheheel Vlaenderen verlicht zy met haren stralen
a^
1 Berispen.

a
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Van oosten daer twee poorten plochten te stane ,
Daer schijnt dat Diane » haer quick is voedende ;
Pan , Godt der herders , plocht aldaer te gave ,
Die stadt met schapen en lammekens goedende ,
Hercules ossen en sijn daer niet verwoedende,
Sy komen gheheel tam op de veemerckt ter handt ,
En die -Bosch-goden (dat sijn wy wel bemoedende4)
Brenghen aldaer houts ghenoegh dat men verbrandt.
Alsmen gaet in 't Zuyde daer Zephirus blaest
En die velden aest5 » met sijn soete luchten,
Van daer comt Ceres : want sy woont daer naent ,
Die stadt voorsiende met costelijcke vruchten ,
Al tlandt van Aelst met sijn ghehuchten
Opent sijn corenschueren voor de stadt van Gendt ;
Van drancke en derftmen aldaer niet duchten6;
Want Bachus daer hoppe om brouwen uut sendt.
^F
Hoe meynt ghy dat daer die amoureuse mondekens ,
Op die edel grondekens » haer keelken doen klincken ?
Soeckende tot vreuchden diversche vondekens ,
Tsavonts als Phebus waghen gaet neder smeken ,
En Proserpina haer schoone nachtlicht laet blincken
Aen dat blauwe firmament , seer suyver en net :
Machmen dan om dien Heer niet wel dincken ,
Die hemel en aarde op niet heeft gheset ?
2 Gedierte. 3 Voorziende. 4 Vermoedende. 5 Voedt. 6Ie daar geen gebrek te duchten.

-ciaoDEN

LUSTHOF DER MAECHDEN.

[Aanvang des VIIn Boeks van Pegasides Pleyn ofte den
Lust-hof der Maechden , Historiesch en Mythologiesch Leerdicht „in sesthien Boecken" (ca 60.000 vaerzen) , „in seer torte
spatie , t. w. in eenen winter" hoe zeer hij ook „dicwils subijt
Voor de penne de wapen [heeft] moeten aenveerden ,
En voor de boecken de briesschende peerden",
„pobtelijck gheinventeert, ende rhetorijckelijck gecomponeert,
by IEIIAN BAPTISTA HOU`vAEIIT , Conseillier , ende Meester
Ordinaris van de Rekeninghen des Hertochdoms van Brabant
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(geb. 153! , t 11 Maart , 1599) ." Voor dit werk tot lot der
vrouwen , waarin de galanterie des Dichters en zijne liefde voor
„die goede Princersse
Die hem tot desen wercke eerst gaf vermaen ,"
de vrouw alomme boven of minstens naast den man plaatst,
werd Houwaert door de Brusselsche jonge jufvrouwen een
lauwerkrans aangeboden:
Ghelijck de neghen Musen hebben ghegheven
Haren lieven Apollo lof , prijs en danck ,
Om dat hy boven alle constenaers verheven ,
Sijn here doet gheven „ harmonieus gheclanck ,
So sal mijn Heer Houwaert, door zijnen soeten- sanck
En poëtelijcken gheest, cloeck van verstande,
Gepresen worden, naer zijn doot noch lancé ,
Van die edele dochters van desen lande ,
En wy hebben uyt jonsten , als de goederhande ,
Beschoncken sijnen edelen discreten persoone
Met een schoone groene lauriere croone.
Aldus , voor „V ionghe dochter in d'eere van mijn Meere
Houwaert" , WILHEM VAN HAEGHT , fakteur van de Rederijkkamer de Violieren (verg. bl. 223) ; als Jan Fruytiers en
anderen , meest bekend als bijbelberijmer.]
Op zijn buitenplaats » Klein Venegien (Venetië) , tusscleen
Svnien en Scharenbeke , bij de Princelijcke stadt van Brussel
playsant" , heeft de dichter een gezelschap verzameld van schoone
dochters en jongelingen , die zich verlustigen in den hof , aan
de maaltijd , en ter danszale . een deel van dit gezelschap geeft
hem stof voor zijne historische en zedekundige mededeelingen.

Aurora hadde tgras bepeerelt » wel dicht
Met haren zoeten dau , Phoebus hadde de kouwe
Met den nacht verdreven , en de Weerelt n verlicht
Met sijn klaer blinckende stralen van gouwe ,
Als dese dry eerbare Maechden ghetrouwe
Uut haer zacht bedde waren opghestaen;
En wy zijn doen in Pegasidis Landouwe
Naer den schoonera Lust-hof der Maechden ghegaen ;
Als wy daer waren heb ick van stonden aen
Van mynen monde ontploken i » de boorden
i

Geopend.
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En tot dees dry Maechden ghesproken » dees woordtin :
Ghy edel Maechden, wilt met ghenuchten
In desen playsanten Lust-hof scheppen behaghen ,
Aenmerct de schoon bloemkens, en lieflijeke vruchten,
Die de groeyende kruyden en boomen draghen !
My dunst dat Epicuri hoven niet en plaghen
Schoonder te zijn in voorleden jaren ,
Noch Alcinoi hoven , daer nachten en daghen ,
Winter en Somer, bloemen en vruchten waren,
Noch Hesperidi hoven , daer tusschen de blaren
Gouden appelen wiessen , niet om volloven :
Den Lust-hof der Maechden gaet veel hoven te boven.
In diversclie hoven wassen schoon frutagien ,
Ooc veel bloemen en kruyden, daer den geest in verheucht,
Midtsgaders oock schoon groene folagien ,
Met alderley vruchten , die ghy denken meucht ;
Maer in desen Lust-hof behoort de jonghe jeucht
Hun onghelijck meer te verjolijsen2:
Want in desen pleyn is te vinden de Deucht
Die boven alle vruchten is te prijsen ,
En boven kruyt en bloemen , diemen ons mach wijsen
In ander hoven, waer sy moghen gheleghen » zijn.
Sy zijn wijs die tot de deucht gheneghen » zijn.
Wilt dan in desen pleyn » der deuchden» wandelen,
Daer ick u zal leeren zeedbaer odicien ,
En wilt hier int ghemeyn » met vreuchden» handelen
De zoete bloemkens van goede conditien ,
En voor u eerste exercitien,
Zoo plust hier Violetten van ootmoedicheyt ,
En zuyver Lelien zonder vitien ,
Penseekens van wijse voorhoedicheyt,
Met Kerssoukens3 van .rijper vroedicheyt ,
voor schoon Sonne-schen » daer » ontpluyckende zijn,
En voor tSpinnen fenijn »haar » toeluyckende zijn.
Duysent ghelijcke bloemkens van zulcken geure
Zuldy in desen lustighen pleyn vinden ,
2 Verlueigen. 3 Madeliefjens.
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Wandelt hier nu vry achtere en veure,
En wilt u te pluchen onderwinden.
Voor den verdoolden en voor den blinden
Ist dat wy jonstich en liberael » zijn :
Wie bevrijt wil wesen van swaer allinden,
Die pluct hier bloemkens die medicinael » zijn ,
Zoo curabel moeten sy u altemael » zijn ,
Zoo nut moeten sy u smerten » terstont » zijn,
Als sy u met goeder herten » ghejont » zijn.
Wilt de schoonste en beste bloemkens zoecken ,
En daer af maken eenen lustighen hoet4,
Pluct de medicinaelste in alle hoecken ,
En gliebruyetse als een wijse maghet goet ,
Maer wacht u doch wel , dat ghy nik en doet
Als den oyevaer , die in de beemden (als de vrije)
Veel lieflijcke bloemkens treet onder voet
Om te zoecken een fenynighe prije :
En zoect alsoo eglieen fauten ghije ,
Maer de beste vruchten in dit prieel.
Hy is wijs die verkiest het beste deel.
Ghelijck eenen wan behout het beste graen ,
Daer het slecht kaf uytvliecht al metten wint ,
Wilt ghy oock alsoo het beste houden voortaen,
Maer en wilt niet wesen zoo dwaeslijck ghesint ,
Dat ghy ghelijck den buyel (daermen meel in bint)
De blomrne laet uytrijsen , en de zemelen hout ,
Want de zemelen worden van de beesten verslint,
En men prijst de blomme ghelijck Cypers gout.
Die tquaetste verkiest , en het beste schout,
Die en achtmen niet veel have noch tere weert.
Hy is dwaes die voor tbeste liet quaetste aenveert.
Doen begonsten dees dochters ter aerden te bucken ,
En van tusschen de groene kruyden en blaren
De beste oorboorlyckste5 bloemkens af te rucken,
Die in desen Lust-hof en pleyne waren ,
Sy begonsten se met hoopen te vergaren
Om wech te declen l en om hen met te vercieren,
4 Krans, 5 Nuttigste, voordeeligste.
-.,:::i'd10--.
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[Uit de Ode aen de vrouwen , weduwen en jonghe dochteren
van Brabant van Jonkh. JAN VAN DER NOOT , door zijn
tijdgenoten genaamd de Prins der Nederlandsche Poëeten ,
geb. te Andwerpen omst. 1538 , een groot vriend van Houwaert ; met Lucas d'Heere (zie bl. 232) van de eersten ,
die de Alexandrijnsche maat in 't Nederl. gebruikt hebben ,
f omst. 1590.]
Een koninghlijc casteel ,
Het welc de Heer der Heeren
Veur Hem vercoren heeft
Voor een woon-stadt ter Beren ,
Om u doucht te vermeeren
Die nut medt vreuchden gheeft ;
Want in u edel bette
Men woonen siet ghelijc
Liefde (deur Venus pertte1)
En Eere , sonder smerte ,
Medt goey Ghenade rijt.
Ay lief , wat wil ic maken ?
Wie maeckt my doch soo stout
Dat ic godlijeke laken ,
Die men in u siet blaken
Soo . schoon en menigh-vout ,
Soude - willen beschrijven
En prijsen soot betaemdt ?
Ic laet sulcx beter blijven ;
Gheen kunst en moecht beclij ven ;
lc viel in d'werc beschaemdt.
1 Streken.

-oioZELFSTRIJD.
[Uit de

door DIRCK VOLC(geb. te Amsterdam , 1522 • t te Gouda,
29 Okt. 1590) , geschreven den 12 11 October , 1567 „inden
Haghe binnen de Ghevanghenisse " , waar hij , ter oorzake
Comedic van Lief en Leedt,

KERTS. COORNHERT
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zijner pogingen om te Haarlem de Hervorming in te voeren)
tijdelijk was vastgezet ; „toen nog" , zegt C.
„ick noyt Camer
En heb gehanteert , daer de coast van reden-ryck
Gepleecht wert , met veele wetten verscheydelyck."
Zie intusschen bl. 161.]
Vijfde Deel , 2 e Uutcoment
illensch , Quade ghewoonte, Waenceyt, Hope , Vreese.
Quade ghewoente (comt op armen en beerven voortcruypen)
Ghy weet , Mensch , dat ic u in sonden plach te smeken -Maer nu moet ick die spijtige waerheyt spreken.
Vergevet my doch , dat ick u sinlicheyt af » ra :
Iek moet dat doen, als die met deene voedt int graf » ga :
In den eersten , sondicht ghy teghen den maticheyt,
Als ghy u selve (een deuehtsaem man vol staticheyt !)
Onder een sondaer stelt , die hem boven u verheft :
Wat dat en is den salighen middel niet ghetreft ,
Andere dien u docchtlyck leven sonde lichten ,
Dit siende , verargen , dacr ghy hem soudt stichten ;
Denekende : die man maeckt score den hypocrijt.
En so wordy tgeloof, om vrucht te doen, by hem quyt.
Maer tquaetste is : ghy wordt ghierieh en onversadelyck.
Want al begaeft Gods miltheyt u ghenaedelyck
Met doechden , so dat ghy meer hebt clan u gevoech ,
Noch waent ghy u selve neLnmermeer doechtlyck ghenoech.
Wert eens vroet, mensch ! aenschout u heylige doechden ,
Die ghy hanteert en geniet met veylige vroechden!
Want ic soude , onder duysent doechtlycke menschen,
Nauwelicx een so goet, als ghy rijt, derren3 wenschen ,
Godt maeckt u rij ek ; ghy - u zelfs behoevende ;
God maeckt u blijde ; ghy sijt u self bedroevende ;
En God maect u zalich ; ghy blijft willens ellendich
Is dit gheen willige sotheyt , so dool ick schendich !
Dlensch (schijnende te vallen in onmachte) :
Helpt my, o stercke \Vaerlteyt ! daer crych ick een moort
(»steeck...
I (Der spelers) Tooneel. 2 Voorlichten, 3 Durven.
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;Mijn hert verflaut : my verveelt, dat ick een woort» spreeck.
l-Paerhe yt :
Ey oude , valsehe , argelistighe » slanghe !
Daer gaedy weer een benevelde mistighe » ganghe.
Hout u neder, -mensch! wacht u doch hoge te vliegen.
De ootmoet is veylich ; verwaentheyt moet bedriegen.
Laet u doch niet brengen tot eggen behagen :
Want die in haer strick compt, wert nemmermeer ontslagen.
n a
Ick acht niet gants uut uwen hoofde vervloghen
Wat ghy van selfs sijt: siet, daer suldyt mercken mogen !
(Waerheyt hout hem voor een spieghel, ghenaempt
Ghedenckenisse der voorleden sonden.)
Mensch (in den spieghel siende) :
0 Godt , soud ick my uwer gaven beroemen ?
Treet Ghy met my int ordeel, my genaect verdoemen.
Wee mijns ! thert grouwelt my, alleenlyck doortherdincken.
Wilt Ghy recht doen, Heer, so moet ie ter hellen sineken.
Wapen ! 4 hier sic ick al mijn ioechdelyke » boosheyt :
tEs een afgront vol van ondoechdelycke » loosheyt.
Hier vind ick mijn wysheyt een dolle » raserije;
Mijn ghezondicheyt een volle» lazerije;
Mijn vroomheyt een vermetel bestaen » onspoedich ;
Ende mijn oytmoet een sotte waen » hoochmoedich.
Waerheyt :
Dats de rechte voet.
Hier , Hoop en Vrese ! neemt dese helsche prije ,
Dees arghe Duvelinne sleypt flucx aen deen sye.
Men cause qualyck aensien sonder vreselichcyt.
Brenghtse int Gasthuys van ongheneselycheyt.
Haer doot is ongelyc veel nutter dan haer leeven.
Van Quade ghewoent wert nemmermeer goedt bedreeven.
Sy slepen Quade ghewoent binnen.
Vijfde deel , 4e uutcomen.
Mensch (op sijn knien met gevouwen handen ende
bloten hoofde ten Hemele siende) :
Almachtige Godt, die Hemel en Aerde gebiedt !
4 Uitroep (zie bl. 85).
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Eewige Wysheyt, wiens kennisse niet en ontvliet!
Voltomen Goedtheyt , die al u schepselen bemint!
Een eeuwich Godt , die my u verloren kint
In eeren hebt gheschapen, nae u Heylich Beelde,
Om my te doen genieten n Godlycke weelde !
U offer ick op met vuyrighen ghedachten
Mijn hert, mijn ziel, mijn moedt, en al mijne erachten!
lek offer op, niet mijns , maar u goedt, door my bedorven
(Dat ick oprecht te geef van U hadde verworven),
Op dat Ghyt in u Soon soudt vernieuwen met doechden
Tot uwer eeren, en mijnder ceuwiger vroechden.
Believet U met teghenspoet my te versoecken ,
U liefde sal my met tracht daer tegen vercloecken.
Wat tonnen my dan quetsen al der werelts plagen,
Als niet ick , maar Ghy in my, tCruys selve sult draghen?
, eat ick int leeven en sterven
Gheeft, Heer, my u lieft6%r
U goedtheyt (mijnder zielen leven)) mach verwerven.
FINIS.

3 Mijn [goed'. G Liefde.

DE TIENDE PENNING.
[Lied van anno 1570.]
Helpt nu u self , soo helpt u Godt,
Uyt der tyrannen bant en slot ,
Benaude Nederlanden !
Ghy draegt den basi l al om u strot ,
Rept flucx u vrome2 handen !
De Spaensche hoogtemoet, valsch en boos ,
Sond u een beudel3 goddeloos ,
Om u godloos te maken :
Gods Woort rooft by door menschen gloos4 ,
En wilt u 't gelt ontschaken.
Soo neemt by elc sijn hoochste goedt.
Die tWoordt , der sielen voetsel soet ,
1 Strop. 2 Moedige. 3 Beul (den Hertog van Alva). 4 Verklaring,
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Om draf niet willen derven ,
$ekoopent met haer roode bloet ,
Of moeten naeckt gaen swerven.
Maer die sijn hert op Mammon stelt
Moet ooc ontbeeren tlieve gheldt,
Sijn Godt , sijn vleesch vertrouwen.
Hy eyst den thienden met ghewelt :
Die geeft sal niet behouwen ;
Want gheefl men dick van thienen den,
Daer blijft ten lesten een of gheen.
Wolf kan gheen herder stillen.
Dees wolf, met wol noch melck te vreen ,
Wil noch de schaepkens villen.
a a
0 Nederlant , ghy sift belaen !
Doot ende leven voor u staen:
Dient den Tyran van Spaengten ,
Of volgt , om hem te weder-stacn ,
Den Prince van Oraengien !
-ohoSPAANSCH RECHT EN SPAANSCH GEWELD.
[Uit „Een nieu Balade" , waarin , ten tijde der Pacifikatie
van Gent (1576) , het „tyrannich bedrijf" der Spanjaarts beschreven wordt , die onder den Hertog van Alva , ten gevolge
der Beeldstormerij (1566) , naar herwaards gezonden waren.
* * is uitlating ; [ ] verplaatsing.]
Och , Nederlandt, Nederlandt! edel ydoene 1 » pleyn2,
Ghy spandet boven alle landen die croonen reyn.
Een lieflick schoone » greyn3 ,, waert ghy bevonden ;
Uwen schat , u rij ckdom en was niet om gronden4,
Menichte van ponden » was by u waerachtich ,
Ghy waert bezocht van alle cooplieden machtich ,
Die quamen voordachtich » naer tNederlandt voorspoedich ;
Want in u was winninghe zeer overvloedich.
Met tranen bloedich » mach dit wel wesen verhaelt ;
1 Voortreflijk. 2 hof. 3 Bloed , telg. 4 Onpeilbaar.
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Want glly , die hoghe zaett , zijt nederghedaelt ,
In u zeere faelt » u voorspoedich ancleven5.
In u plach elck met paeyse en ruste te leven ,
Tot zuchten en beven » ziet men elek nu ten fijne spoen ;
Want die int landt als vrienden quamen willent te ruyne
(doen.
Int jaer zessentzestich is int nederlandsche dal
Eenen trouble gheschiet by ongheval,
Waer duere wy al » zijn ghecommen in rauwe ;
Veel spaensche soldaten zijn binnen ons lantsdauwe
Commen ; met drouven beschauwe »
hebben wy die moeten zien ,
Al zach mer vele in heurlieder compste verblien :
Vele moesten tlandt vlien » , met zwaer verstranghen ;
De Princen van den lande hebben zy ghevanghen ,
Tyrannich aenhanghen » was heurlieder labeur6 ,
tWasser al willecomme seingneur en monseur.
In zwaer doleer » brochten zy alle lieden ,
De tyrannie en es niet om bedieden7
Die men zach gheschieden » an alle zyden ;
Zy tracteerden tvolck met zulck een bitter lyden ,
Tot allen tyden » hoorde mense wreed click tieren ;
Die int landt als vriendt quamen willent nu pillieren5.
Over menich jaer hebben de Spaingaerts ghezocht
Om dat zy zouden moghen zijn ghebrocht
Daer zy nu zijn gherochta » , als Gouverneurs grieveliek ,
Deur den trouble die gheschiedde misschievelick10
Int Nederlandt lievelick» , tot onser onvrommen11,
Soo es Duc d'Alve met veel spaensche soldaten commen.
Niet om volsommen» was heurlieder quaet bedryven:
Den Grave van Egmont heeft hy doen ontlyven ,
Clagelick om schryven » , dat men zulcx moet hooren.
Den Grave van Hoorne , hooghe gheboren ,
Met noch veel edelen vereoren » heeft hy doen sterven;
Alt edeldom van den lande zochten zy te bederven.
Druck moesten wy verwerven »
deur die Gouverneurs van Spaingen;
5 Beklijven. 6 Werk. 7 Beschriifbaar. 8 Plunderen. 9 Geraakt. 10 Ongelukkig.
11 Nadeel.
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flock moeste vluchten den Prince van Oraingen ,
Met veel edel compaingnen » , twaren claghelicke zaken,
Als vyandt van den Conynck hilt mense , eylaken12 !
Deur die quade draken » , die waren nut spyten ;
De wolven quamen int landt ghecleedt met schaepshabyten.
Wat een tyrannich werck
hebben zy te Mechelen ghewrocht,
Daer zy als vrienden waren in de stadt gliebroclit ,
Zy hebben tvolck bezocht » met moede vreet,
De stadt hebben zy gepilliert tot menich mans leet.
a a
Wat een tyrannie hebben zy tAntwerpen bedreven !
Men sack dacr sneven » menich man eerbaer ;
Wel vier hondert • vrauwen zo storven daer.
0, die schoone stadt van Aelst die magh twel betreuren.
Dat zy van die Spaingnaerts heeft moeten bezueren ,
Stcenen herten zouden scheuren » van dat daer is gheschiet.
•r
Sy rooven dorpen , cloosters , huusen en kercken.
gt

Die schoone stadt van Bruessel, daer die Princen.verkeeren,
Dreegen13 zy met verzweeren14 ; gaet dit niet deerlick ,
Dat zy int bloet van gheestelick ende weerlick ,
(Dit zijn zy zweerlick 15) » zullen wasschen haer handen?
a
[Wat een jammer-werck hebben zy tot Naerden gealyert tG !
Te Zutphen hebben zyt al den hals afghesteken.
F
í*
Tot Haerlem deden zy van der ghelijcken.
Als valsche katyven l7 maken zy tlandt vul doleurs ;
Gereelmakers18, corbaes-vlichters 19 willen zijn gouverneurs,
Daer veel ghetreurs » nu is uutgheresen.
Schoenmakers, trommelslaghers, die willen hier wesen
Connestabe120 uutghelesen » van den Conynck idoone ,
Maer die Princen van den lande, vul liefden schoone ,
En wilden sConyncx croone » zoo neder niet deelen21.]
tF

12 Helaas. 13 Dreigen. 14 Pijniging. 15 Zweerende. 16 Aangebonden.
t7 Snooden. 18 Zadelmakers. 19 Mandenmakers. 20 Veldmaarschalk. 21 De
Regecring zoo laag (onder zu'ke lagen of vuigen) niet vcrdeeleu.

262

JOGUET !
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Dus den Raedt vailliant heeft Spaingnaerts vul onwerde,
En al die kiemlieden aenhanghen te voet en te peerde
Te viere en te zweerde » doen uutroepen coen
Als vyanden van den Conynck; wilt dit wel bevroen !
Prineelicke Heeren , blijft elckander ghetrauwe ,
Of anders zoudt ghy commen in zwaren rauwe ;
Soo elck als de flauwe» wel heeft mueghen mercken,
Maer gaet cloukelick voort , wreect die quade wercken.
Dus bidt God dat de zaeck mach licbtelick gaen voort
Op dat baest accoort » mach wesen tonser baten.
De Prince van Orangne zal u fray staen in staten22 ,
Ende niet verlaten » in gheender manieren.
Bidt God , dat Hy uwen raedt en dact wil regieren ,
Duer zynen Gheest stieren tot zijnder eeren ,
Dat wy zynen lof met rusten haest mueghen vermeeren.
Nihil cum fide repugnat25.
Ghevisiteert te Bruessele bij den Eerw. Hecre
M. H. Schellijnck.
P. S. 1V.

Consensu superiorum24.

22 Oprechtehjk bijstaan. 23 Niets [hierin] is strijdig met het geloof, 24 Met
toestemming der overigheid.
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JOCHEY ! NU SLAET DE SPAENGIAERTS VRY !

[Een Brabantsch lied.]
Wel op ! wel op, Spaengiaerden ,
Die nu in Brabant zijn !
Hoe smaeckt u dat gebraden ,
Daer toe den koelen wijn?
Gy moet naer Spaengien met gewelt,
Sonder paspoort , ronder geit :
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vey !

AOCNEY ! NU SLAET DE SPAENGIAERTS VRY.

In Brabant quamense dringen
Die Spaensche Jonckere wijs ,
Vlaenderen wouden sy dwingen ,
Die steden maken prijs,
Of zy al niet wilden , zij hebben betaelt
Die leste Penninck ongefaelt.
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vry !
Die Spaengiaerts al-te-male ,
Riepen kleyn ende groot,
Gy sullet ons al doen betalen ,
Die daer zijn gebleven doodt ,
Of wy brengen die stede al onder de voet ,
Wasschen ons handen in bergers bloet:
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vey !
Die Spaengiaerts worden Heeren
Als sy quamen in Brabant ,
Dat lant wilden zy regeren ,
Sy waren daer onbekant ,
Dat lant was haer gegeven van Due d'Alf
Maer sy en kregent niet half;
Jockey !
Nu slaet de Spaengiaerts vey !
De Spangiaerts valsch van grondel
Die hadden een raet bedacht
Hoe sy wilden vermoorden ,
Om-brengen op Benen nacht
Brussel , Mechel , Leuven saen ,
Als sy tot Antwerpen hebben gedaen :
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vey !
De Staten van den Lande ,
Die lieten die trommelen om-slaen ,
Om Ruyters ende Landts-knechten ;
Die willen sy nemen aen :
Die kinders roepen in Brabant op de straet,
I Aard.
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Des morgens vroegti , des avonts !aet :
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vry !
Gy Duytschen ende Walen ,
Die in de Neder-landen stolt 2 ,
Wy sullen u wel betalen ,
Met zilver ende root golt ,
Wy sullen de Spaensche Heeren al-te-inael
Ridder slaen met ser ende stael ,
Jochey ! y
Nu slaet de Spaengiaerts vry !
Als die Spaengiaerts zijn verdreven
Met hare Spaensche knap ,
Die moeten leeren weven ,
Oft roepen ketellap ,
Of schoorsteenvegen sonder leer3:
Is dat niet schant van sulcken heer ?
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vry !
Gy Spaengiaerts moet nu duyeken
Wat baet u moorden fel ,
Dat gy ons Koninghs Landen ,
Soo seer maeckte rebel ;
Den Koninck van Spaengien is onsen Heer,
Die roept: slaet doot de Spaengiaerts seer !
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vry !
2 Quartier houdt. 3 Ladder (naar bun bruine gelaatskleur gaf men den
S. den naam van schoorsteenvegers zonder leêr.)
-0E0-

VAN DE COURAGIEUSE BRUSSELAERS.
[Uit een ander lied tegen de Spanjaarden , gezongen op de
wijze van 't Wilhelmus.]
»De Spaengiaerden vileynigh ,"
Roept gy nu vromelijck uyt ,
a Hoewel zy zijn hier weynigh ,

VAN DE COURAGIEUSE BRUSSELAEItS.

Zy schatten 't Landt overluyt ;
Maer sy komen tot schande ,
Of die Raedt met haer spreeckt ;
Want Godt seer goederhande
Alsuleken raetslagh breeckt."
» Sy quamen als bloode honden ,
Het bleeck terstont seer wel ,
Men hevet wel bevonden ,
Sy vielen te rebel ;
Want als wy nu dit vaten :
Sy deden bont en slecht ;
Tegens 's Koninghs placcaten ,
Ja , reden ende recht.
Nu roept met accordatie
Den algemeynen Raet :
Kraemt op , gy Spaensche natie ,
tIs beter dat gy gaet.
Elck is op u verbeten,
Want ghv zijt hier suspect ;
Of gy sult worden gesmeten
Soo gy niet en vertreckt.
Elck roept : gaet heen na Spaengien,
Met wercken ongeveertl;
Want appelen van Oraengien
Zijn hier seer wel begeert.
Gaet henen , maeckt kabassen2,
Snijt vygen en rosijn ;
Die vruchten zijn al gewassen ,
Bequame is den termijn.
Dit is mijn herten wenschen ,
Daer ick na heb gehaeckt ,
Dat nu voor alle menschen
Den peys mach zijn gemaeckt ;
Dat men in allen steden
Godt mochte prijsen vey :
Hy is een Vader vol ereden ,
En blijft ons altijt by.
1 Onafgedaan. 2 Om vijgen in te pakken.
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Lj. PSALM'.

{Vaers 3 tot 17 van MARNIX ' vertaling (gedagt. Mei, 1580)
van den Psalm Miserere (in dc Vulgaat de 50 e ), Zie bl. 235,
en 272.]
Ontferm dv mijns o Godt in dese noot ,
Nae dyne gunst ghenadich t'allen tyden !
Wasch mijn sond' uyt Heer na dijn medelyden ,
Dat menich is end' wonderbaerlijck groot.
Wasch mij te recht end' herwasch t'eenegaer
Mijn boosheyt vuyl, end' laets' aen my niet eleven,
End' maeck mijn siel reyn suyver ende claer
Van mijn misdaet , end ; wilse my vergheven.
Want ick bekenn' end' voel tot in het hert'
Die leelijekheyt mijns trow'loos overtreden :
Mijn sond' ligt my al wroegend' op de leden
End' onder d'oog' met knaging' ende smert'.
Dy , Dy alleen heb ick o Heer verstoort ,
Sulek leelijck stuck begaend' in dijn ghesichte ,
Op dat Du blijfst rechtveerdig in dijn voort
(Bomen Dy straft' :) end' reyn in dijn ghesichte.
Sie , Heer , ick ben van s' moeders lichaem aen ,
Eylaes , mismaeckt , end' in erfsond' gheboren ;
End' dat meer is , mijn moeder noch te voren ,
Doe sy m'ontfinck , heeft my in sond' ontfaen.
Sic , Du hebst lief die waerheyt inden pront ,
End' neemst dijn lust aen een oprecht berouwen,
Du hebst my Heer dijn wijsheit ghedaen kont ,
End' dynen raet inwendich laten schouwen.
Ontsondig my met hyssop' nae dijn wet ,
So sal ick reyn end' suyver zijn van sonden ,
Wasch mijn vleck aff , zo word' ic recht bevonden ,
Witter dan snee , end' vry van alle smet.
I

Wederstreeft. '2 Aanschuuv,en.

DE LI. PALM.
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Doe my voortaen troost hooren ende vreugt ,
Dat mijn ghebeent' hetwelck Du met onruste
Gheslaghen hebst , bekom' een nieuwe jeugt ,
End' sick nu we'er in dijn ghenaed' verluste.
Dijn aenghesieht van mynen sonden keer ,
End' wil niet meer op mijn ghebreken mercken :
Maer wisch gantz uyt all' myne boose wercken ,
Dat zy voortaen niet en verschynen meer.
Daertoe o God schepp' een hert binnen my ,
Dat suyver zy end' oprecht sonder veynsen ,
Een nieuwen geest , die recht end' louter zy ,
Verleen my Heer end' geef my niew' gepeynsers.
Verwerp my niet Heer van dijn aenghesicht.
End' en wil my niet heel van Dy verstooten,
Noch mijn gemoet van dijn genaed' ontbiooten :
Oft nemen weeh dijns heyl'ghen gheestes licht :
Maer geef my we'er de blyschap ende vreugt
Dijns hey ls , o Heer , end' dyner hulp' ghetrouwe3;
Den vryen gheest der vorstelijcker deucht
Verleene my , die my vast onderhouwe.
Dan sal ick doen den sondaers goet bericht,
End' leeren hun de weghen Gods des Heeren :
So dat de boos' haer sullen stracx bekeeren
Tot Dy o Godt , end' volghen haren plicht.
0 God , mijn God , mijn Heylant seer getrouw,
Verloss' my doch van dese sonden bloedich ,
So sal mijn tongh' ontspringhen sonder schouw'4
Tot loff end' prijs van dijn gerecht'heyt goedich.
Open Ihi Heer mijn lippen ende mont ,
Want zy van selfs doch zijn als toeghesloten :
Dan sal ick vey , met herten onverdroten ,
Spreken dijn loff aen alle plaets' end' stondt.
3 [Do vreugde] uwer trouwe hulp. 4 Schroom.
-ono-
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VOLKSGEVOELEN.
[Uit een politick Refereyn , in Vlaenderen omst. 1580
verspreid , toen vele Nederlandsche gewesten den Hertog van
Alen;on het bewind opdroegen.]

Eyst niet wondere wat dat men achter strate hoort
Deen volek teglten dandere zeer vremdelick spreken?
Deen land eert den Prince' , dander esser op verstoort ;
Zom zegghen : » Hy es stichtere van roof en moort."
Dander zeght : » tZijn de Staten, die beur quaet nu wreken,
Om dat men de papen uut beur rijcke heeft gesteken."
Dander zegghen : »Den Prince ende Staten zijn een 2 ;
Want ziedt' niet, hoe zy van malcanderen zijn gheweken,
Zy en tonnen te hoope noch niet verscheen 3 ;
Ja , ghelijck dat twee honden vechten om een been ,
Greynsende en grollende op die hem zulck molest » dê;
Zy scheeren tschaepken omhemliên met de wolle te eleen."
tVolk clapt dus raige 4 met druck en gheween ,
Maer dier minst af zeght , die vaerter best » mê.
Prince5 . — Hoe tgaet, God betert,
tes eenen tijt van wondere,
En de weerelt die gaet nu al verdraeyt ;
Want Gouverneurs, Overheden van boven tot ondere,
Niemandt en vreest God meer, dit ben ic oorcondereG.
tEsser al : Ghelt ! ghelt! daer mede zijn zy haest ghepaeyt;
Elck breect Gods ordonnantie, tonrecht Blek maeyt;
Elck vult nu zijn bursse , als rechters autentijcke7.
Als elek wel voorzien es en zynen naet heeft ghenaeyt
Die treckt henen ; een ander compt en doet derghelycke.
Dlandt wert gansch aerme, dat voormaels was rijcke.
Die 't wel zouden regieren, zoucken zelve der conquest» zê8,
Niethaehtende9al compt den aermen daerby in verzijeke'°:
Desen regule blijet nu wel in eleken wijcke ;
Maer dier minst af zeght , die vaerter best » mê.
Bot al willens.
I

(Van Oranje.) Eender, het zelfde. 5 In den hoop niet verschillea. 4 [Met]

kwaadheid. 5 Zie bl. 200, nt. 5. 6 Getuige. '7 Echte. 8 De zede ,'t gebruik]
der verovering. 9 Achtende. 10 Onderspit.
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B E D E.
[In verdrukking om het Katholiek geloof.]

O Heer !
Aensiet toch Zyon teer ,
U Bruyt verheven !
Sy wort verdreven ;
Int ongeloof wort haer Nu plaets gegeven ;
Haer edel schoon cieraet
Door Satans listen quaedt ,
Is wegh gedreven.
o Godt !
Wy hebben u gebodt
Niet onderhouwen :
tMach ons wel rouwen :
Want daerom laet Gy ons In dit benouwen
Maer Ghy, o Heere soet,
Wilt onsc tegenspoet
Toch eens aenschouwen.
O Heer !
Laet uwen Wijngaert weer
Te recht op bouwen !
Sendt Herders trouwe,
En laet u schaepkens teer Niet racer benouwen
0 Jesu , herder Boet ,
Troost ons in tegenspoet ;
Gy zijt getrouwe !
O Heer!!
Sendt toch uw herders weer
In alle palen,
Om weer te halen
Die schaepkens breedt en veer Die nu gaen dwalen:
Want Ghy en wilt toch niet ,
Dat yemant int verdriet
Komt of in qualen.
Prinst Heer !
Wilt ons vyanden weer
I Zie bi. 200 nt. 5.

SATIRE OP DEN PRINS VAN ORANJE.

9,7O

Tot u bekeeren !
Die waerheyt lecren.
Opdat wij al u eer En lof vermenen :
Laet uwe doodt en pijn
Aen haer2 behouden sijn
0 Heer der Heeren.
2 Fien.
-0 4 o
-

SATYRE OP DEN PRINS VAN ORANJE.
[Gedagteekend 32 Sept. 1579.]

Ic zoude wel zot werden in mijn aude daghen ,
Om dat ick al de weerelt hoore deerlick claghen
Van den Prince van Oraingnen.
Wat reden dat zy hebben wildic zeer wel vraghen ;
Wien by meshaeght — by staet wel in mijn behaghen,
Want by es sonder 1 melaingnen.
Gheen ootmoedigher in dees zyde van de montaingnen 2 ;
Niet dan ruste en souct by, zoo men es anschauwende.
Ontwyfelick groot onghclijck
heeft den Conynck van Spaingnen
Dat by zulck eenen goeden Prince voor vyandt es bauwende.
Noyt en was by yemand lastich oft benauwende ;
Maer dick moet hem beloven van zijn weldaden3.
Oynt4 voeren zy wel , die op hem zijn bctrauwende:
Want tes voorwaer een Prince vul van ghenaden ;
Niet gheerne en zoude by de Catholijcke verraden ,
Noch tgheestelick5 onghelijek doen — zoo dick magh weten...
tEs alsoo wvaer als den font de byte heeft yheëten!
Het lant es wel glieluckich , ten dient niet verzweghen,
Dattet zulc eenen fracyen Gouverneur heeft gecreghen ,
Vry van alder malitic.
Niet gheerne en zoude by de goede willen teghen ;
Want by es gheheel tot rechtveerdicheit gheneghen
En totter justitie;
Onvermengd , onvervalscht. 2 (Alpen en Pyrena ën.) 3 Elk moet zich
gelukkig prijzen wegens 's Prinsen w. 4 Immer. 5 Geestelijkheid.
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Doen over de boose stricte punitie —
Principael die6 kercken ende cloosters pillieren !
Gheensins en wilt hy beletten de sacrificie? ;
tEs Hembyzcns8 ende Dathenus ydel verzieren !
Al moeten zy daeromme uten lande verlogieren ,
tEs wel besteet , zy zijn ten rechte uutgestreken.
Meendy dat hy zau willen in eenigher manieren
De Pacificatie ende zijnen eedt breken ?
Neen hy, en trauwen ! zulcx en heeftnoyt niet ghebleken,
Hy en es niet reproeliierlijck9 naer alle decreten...
tEs alsoo waer als den hont de byle heeft gheëlen.
Wie heeft den goeden tijt int landt broght voor groot en cleen
Dan desen ghenadighen Prince alleen ?
Hy en doet tracht noch ghewelt ;
tEs al even goeden coop, dat ter merct compt ghemeene;
Diet niet en ghelooft heeft herte van steene !
Men laet elek onghequelt :
Alle excysen , nieuwe impositien zijn afghestelt ,
En daude privilegien worden gheobserveert ;
Hans van Cuelent0 en Roegeken Gheyaert"
heeft men om cleen ghelt;
Zusterkens en broerkens l2 laet men onghemolesteert ;
De heretijcken13 hebben tlandt gheabandonneert.
Men weeter niet te spreken van eenighe Geusen ;
Die Roomsche Kercke ghelijck te vooren floreert ,
En de Catholijcke en grijpt men niet meerby haren neusen ;
Het landt es ghepurgiert van alle malheureusen ,
Noyt en heeft Vlaenderen in meerder ruste gheseten...
tEs alsoo waer als den hont de byle heeft gheëlen.
Prince. Dat gheen tyrant en es blijst in de warachticheit;
Gheestelick en weerlick prijst hem met goeder bedachticheit :
Hy es zonder fallaciet4.
Gheen bloet en souct hy, maer vul alder sachticheit,
Schuwende twisten , uproer ende tweedrachticheit
Ende alle murmuratie,
Zoo haest als hem ghepresenteert was sConynex gratie
6 [Over de genen] die. 7 Misofferande. 8 Zie bl. 270.9 Berispelijk. 10 Rijnwijn. 11 Franschen wijn. 12 Religieuzen. 13 letters. 14 Bedrog.
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Hy heeftsc ghcaccepteert zeer ootmoedelick ;
Hy en staet niet naer cenighe dominatie.
tEs hem ghenouch dat tlandt magh wesen voorspoedelick;
Die hem blameren , zy doen zeer onvroedelick.
Wat hy doet, het es al om een beter ghedacn ;
Zijn goetherticheit blijst zeer overvlocdelick ;
Want zonder hem het landt
hadde gheheel verloren ghegaen.
Zeer sterckelick heeft hy jcghen de Guesen ghestaen.
tEs een vroom Vorst, veel leghens heeft hy opghesmeten...
tEs alsoo waer als den hondt de byle heeft gheéfen.
-ogo-

VOLKSLIED
TOT LOF VAN JONCHEEa JAN VAN HEMIIYSE.

[Hembyze , ook Jan van Ghent genaamd , was een der
voorvechters van de partij , die Karel V het schenden der
Privilegiën en veranderen der Regeering in de hoofdstad van
Vlaenderen verweet. Hij raakte echter later met andere tegenstanders van den Soeverein over-hoop , werd door den Prins van
Oranje uit de stadsregeering geweerd , en maakte zich den
26 Aug. 1579 uit de voeten. In 1 583 te-rug-gekeerd , werd
dit lied op hem gezongen , toen hij weder tot Voorschepen
verkozen werd en de Vlamingen beschermde tegen de Walen
of Malcontenten , die het Nederlandsche statenbond van 1576
(de Pacifikatie van Gent -- zie bl. 259) waren uitgetreden. Een
jaar later wezen zijne Medeschepenen hem , als plichtig aan
verraad , ter dood. Hij was de boezemvriend van den woesten
Dathenus (zie bl. 269) , den trouwbreukigen monnik , wiens
ellendige , uit het Fr. vertaalde , psalmberijming de veel betere
van Marnix (zie bl. 266) en anderen steeds ondergehouden heeft.]
Gy leeuwen t van Ghendt , sijt wel ghemoedt ,
Voor uw stadt soo set lijf en goedt,
Ende verdrijft al uw vyanden ,
Die veel ligghen ontrent » Ghendt ;
Jae , bederven al uwe waranden ,
Soo dek wel es bekent.
1 6taatsgezinden.
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Maer , Imbiese , den edelen heer ,
Om te bevryden dat maeghdeken2 teer ,
Heeft den tuyn3 wel doen verstereken
Om te bewaeren de maeght idoon,
Met borstweeren en bollewercken
Het schijnt nu est een conincks throon
Uyt liefde heeft hy de maeght bemint
Ghelijck een moeder haer eyghen kindt ,
Jae , sochte Ghendt te bevryden
Voor allen druck en dangier » fier ,
En helpen de maeght uit lyden
Voor menighen Walschen putier4.
Al sulcken heere triumphant
Liet gy vertrecken al uyt bet landt ,
Die soo veel diligentie
Bewees eerbaer » claer ,
De wercken die maecken nlentie ,
Men sietse int openbaer.
Noyt Keyser nochte Coninck soo sterck ,
En dorsten aenveerden sulck een werck ,
Soo fraey een fortificatie
Van Ghendt die stede groot
Al meende ons die Walsche natie
Te brenghen in swaeren noodt.
Veele moghen beclaeghen die uere,
En beweenen met swaeren ghetreure ,
En segghen waer sijnse ghevaeren ,
Die nu ons edel maeght a claeght ,
En Ghendt ghetrouwe waeren ,
Certeyn sy sijn verjaeght.
0 Ghendt ! al sijt gy sterck beschanst,
Gy sijt de bruydt daer men om danst ,
Al hebt gy noch veel minnaren,
Die u thoonen den schoon samblandt 5 ,
Want ten sijn niet al uw caren6,
Maer wenschen u in den brandt.
2 De stad, 3 Omtuining. 4 Liederlijken knaap. 5 Schijn. 6 Vrienden.
18
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Gy borghers van Ghendt jonck en au ,
Alleene op Godt den lacer betrauwt,
Al brenght men nu ter ruwyne
Soo menighe durpen en steden me 'è ,
Den landtsman in loots pyne :
Och ! tes verre van peys en vreê,
iVEaer, alst Godt ghelieft, bet sal anders sijs,
Blijft toch ghetrouwe op dit termijn
Om u stadt wel te bewacren
Voor luyden7 , en geen tempeest » vreest.
En wilt geen verraeders spaeren ,
Hier binnen dit vlaemsch foreest,
Orlof , Princen , Graven j ent° ,
Houdt wysen raedt en goed regiment ,
En doet bet quaedt wel punieren9 ,
Gelijck dat wel behoort » voort ;
En wilt arme noch rijeke vieren ,
Al die bedryven roof en inoort.
7 IIet luiden van de Roelantsklok — ten oproerteeken. S
(Fr. gent, genii!). 9 Straffen.

Edel ,

schoei

-onoIN HET UITERSTE.
[Uit Die vier Uuterste van IEHAN BArTISTA HOIUWAEItT ;
zie bl. 251. Houwaert bleef katholiek — Zatter had mede
tegen de Spanjaarts gestreden.]

Sy hebben op my (als partijdiglie mannen)
Ghewet haer sweirden en bloedighe tannen l ,
Door haet en nijt en uyt crudeliteyt2 ,
Sy hebben op my haer bogben ghespannen ,
En sy soecken my te vanghen in haer ban nen ,
Die sy my bedrieghelijek hebben ghespreyt ;
Om my te verdrucken doen sy groote neirsticheyt.
Maer , Heere , al eest dat sy rontsom my Grielen ,
En dat sy my veel stricken hebben gheleyt ,
U crachtighe hant can hun saen vernielen ,
Sy en hebben gheen macht aen mijntier sielen ,
I Tanden. 2 Wreedheid,

ME VIEk UUTEHSTE TAIL HOUWAERT.
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Als ghy (o Godt) mijnder wilt ghedincken » jet.
De mensch can t lichaam , maer de siel crincken » niet.
Mijnen schilt, mijn beschermsel , zydy ghije ,
Mitsgaders mijnen toevlucht , die ick belije ,
Mijn borcht , mijn steenrootsse , mijnen troost en raet,
Daer ick my op betrouwe , en in verblije ,
De menschelijckc hulp versaeck ick t'alle tije ,
Ghy sijt mijn hope , en mijn toeverlaet ,
Mijnen verlosser, trooster, en advocaet ,
Die v.ictorieuste van alle cadetten3
Een seer machtich Coninck , die metter daet
Mijns vyants voornemen cont beletten,
Daer en is gheen hulper die ons can ontsetten ,
Anders dan Ghy (o I3eere) inden strijt » sublijt:
Die op menschen betrouwt , is vermalendijt4 n altijt.
Deen prijst de leeringhe van die sulck noemt Papisten,
Wander volght de Libertinen5 en Antichristen ,
Sommighe ghelooven met de Luterianen,
Veel volex prijst de lecre van de Calvinisten ,
Eenighe houwen hen by d'Anabaptisten6 ,
En argueren7 teghen een met straf vermanen ,
Elck beroemt hem te betreden de rechte banen
En daer en can maer éen recht gheloove wesen.
Dus bid ick U (o Godt) met heete tranen ,
En laet mij niet dolen door t' hooren oft les gin ,
Maer laet my (o lieve Ileere ghepresen)
In t' recht gheloof vast staen, en in deughden leven voort.
Wee hem die op sijn vernuft staet en niet op Gods woort.
*
Men hoort oock dat andere maken veel gheschals
En legghen ons groote packen opden hals
Daer sy selfs niet tenen vingher aen en steecken ,
En want wij hebben soo luttel intervals
Van tijde , soo eest den mensch onmoghelijck in als8
T'ondersoecken de waerheyt en de ghebreken.
Wie dat van Godts recht woort is gheweken
Waer te lastich voor veel menschen t'ondersoecken ;
3 Vorsten,. 4 Vervloekt. 5 Vrijgeesten. 6 Wederdoopers. 7 Redetwisten, 8 Alles,

i
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Die hen sulcks ghemocyt hebben sijn som beswekert
En worden vervolght oock in alle hoecken ;
Aen wedersijden zijn geschreven soo veel boseken,
Datmense in hondert jaer niet en Boude lesen.
Door het veel schrijven is veel dolinghe glieresen.
Soo ick Godt aenriep tegllen het verleyen ,
En soo ick my meynde ter doot te bereyen ,
My selven vindende in desen noot , soo quamen
Te mywaerts rasschelijek sonder beyen ,
Daer ick in t'wijfel lach, al smeecken en vleyen
Dry goedertieren vrouwen van goeder famen ;
Mijn herte verheughde my door dit versamen9,
Om dat waren dry edele vrouwen van state :
Ick sal u oock gheiren verslaren haer namen ,
Het was Gheloove , Hope , en Charitatel0.
n

Ick sprack met oytmoedigher herten bevreest :
Lof Vader , lof Sone , lof heylich Gheest ,
Lof die Dryvuldich sift, en den Godt warachtich
Lof ghenadighe Heere, die daer troost aldermeest,
Lof ongrondeirlijck aldersoetste keest" ,
Lof Woort, dat alle dinghen is macllticli,
Lof die de benaude in den noot sijn ghedachtielr
Lof Godt , daer alle knien voor moeten knielen ,
Lof eracht , die boven alle trachten is crachtich ,
Lof straffer , die de boose tont vernielen ,
Lof trooster die vertroost de gheloovighe sielen ,
Lof Alpha , en 0 12 , die hemel en eirde bevrijt 1
Lof Godt , uwen naem sy eeuwich ghebenedijt
Hout Mirlrlehnatel3.
9 Te zamen kernen. 10 Liefde. 11 Kern. 12 0-mega (laatste letter van
Grieksche alfabeth). 13 Ilouwaerts devies.
-0áoQUICKE

N I.

[Uit de Brabbelingh van ROEMER VISSCHER , een aanzienlijk
koopman , geb. te Amsterdam , 1547 ; i te Alkmaar ,11 Febr.
1 Grappen.
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1620. De „ronde Roemer" , zoo als Hooft hem noemt , was
een der ijverigste leden van de Rederijkkamer

In lizfd'

bloeyende (zie bl. 161).
„Zijn vloer betreden werdt, zijn drempel werdt gesleten
Van Schilders , Kunstenaars , van Zangers en Poëten ,"
zegt zijn vriend Spieghel.1

N°. 19 van het Eerste Schock2.
Aris sweert by het heyligh kruys ,
Dat hy 's avondts nimmermeer eet in huis :
Maer , Heyndrick3 , op dat ghy 't recht verstaet ,
Hy eet niet , als hy niet te gast en gaet.
N°. 47 van het Eerste Schock.
Petemoey Nel houdt my altijdt te voren,
En raedt my dat ick een wijf moet trouwen :
Sy seydt, ick heb daer een voor u verkoren,
Die haer handen wel kan steecken uyt de mouwen ,
Sy kan wasschen, schueren, backen en brouwen ,
En doen alle huys-werck reyn uytermaten ;
Die een man wel in eeren sal houwen ,
j een reden praten ,
Sy kan wel manierliek
Oock heeftse veel kroonen en ducaten.
Ick gheloof, segh ick, dat sy goet, rijck en koy 4 n is,
Doch ick hoor aen uw woorden wel datse niet moy » is.
N°. 2 van het Seste Schock.
Als ghy by my hebt geweest te gast ,
En na uw vermogen weydelijck hebt gebrast,
Komt haelt uw scha weêr in , seght ghy op 't lest,
Dat ick die buyten sloot , Mieuwes, waer my dat niet best?
N°. 15 van het Vierde Schock.
Doe Hans Poep een schip voerde van hondert lasten,
Doe braste en bruysde hy, en had altijdt gasten :
Dies 'thooft dickwils soo kranck was als een oude sleter.
Nu heeft hy 't verloren op Teerlinger zant ,
En met de schuyt is hy gekomen te landt ,
Daer vaert hy nu meê — en hy vaert veel beter.
'2 SestigtaI, 3

(Hendrik Laurensz. Spieghel.) 4 Niet babbelziek. 5 Lap, vod
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N°. 60 van het Tweede Schock.
Hans is een abel6 en fraey gesel ,
Doet uyt de g , soo liet ghy 't wel.
N°. 33 van het Tweede Schock.
Ons Doctor Slemper is veel meer gelees t
Dan eenigh Meester in dees landouwen :
Want hy draeght twee laersen wel gesmeert ,
Een leeren wambas , met twee leeren mouwen ,
Een leeren broeck , en die vol vouwen ,
Een tabbert gevoert met Romenyse vellen ,
Leeren handtseboenen, die by met de handt gaet douwen,
Een leeren riem , langer dan drie ellen :
Maer om een geleerde reden te vertellen ,
Of geven raedt om de kraneken te verquicken ,
Weet by niet meer als een bock en ^ cken7.
N°. 22 van het Derde Schock.
Een Noorder boer was in de May getrocken uyt
Na Parys , om de Transche spraeck te leeren ,
Daer gaf men hem te eten sla en groen kruyt ,
's Middaeghs en 's avonds, meer dan sijn begeeren :
Soo dacht hy, ick wil weder t'huyswaerts kecren,
Want dier men in de somer eet gras , parmafoy8,
Daer moet men in de winter oock eten hoy.
N°. 21 van het Vierde Schock.
De Geusen kruycen ons met gewelt :
't Hof van Bourgongne kruyst ons om gelt :
De Raedt kruyst de burgers en boeren :
Mogen wy niet wel drie kruycen in 't wapen9 voeren?
N°. 41 van het Sevende Schock.
De Meyskens van de courtosye' 0 ,
Stellen op Brabands haer fantasye ;
Op Brabands setten sy het kap ;
Op Brabands is 't huyfken met den oorla t} ;
Op Brabands zijn haer lubbekens geset ;
Op Brabands is haer fluweelen klet11;
Op Brabands knoopen sy haer mouwen ;
6 Knap. 7 Ik. 8 Op mijn trouw. 9 Van Amsterdam . 10 Den goeden loon
II Kleed.
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Op Brabands fronsen sy haer bouwen12 ;
Op Brabands seggense »ja voorwaer" ;
Op Brabands spreken sy alle gaer ;
Op Brabands singense haren sangh ;
Op Brabands makense haren gangh ;
Op Brabands
Amsterdamsche Dochters, doet my bescheydt ,
Schaemt ghy u van de Hollandtsche bottigheydt?
42 Opgenomen bovenrok.

U IT DE ROMMELSOO.
[In de Brabbelingh van ROEMER VISSCHER. Zie bl. 276.]
N°. 37 van het Tweede Schock.
Nieuwe Klecren zijn onmackelijck ,
Nieuwe Klercken schrijven klackelijck ,
Nieuwe Wagens altijdt kraken ,
Nieuwe Schepen zeylen qualijck ,
Nieuw Gereetschap is ongalijck l ,
Nieuwe Schouten scherper waken ,
Nieuwe Wetten veel luy lakent.
N°. 40 van het Tweede Schock.
Nieuwe Boecken doen wel lesen ,
Nieuw gehuwet wel t'huys welen ,
Nieuwe Haringh krijght de Kroon,
Nieuwe Vrysters zijn niet spijtigh,
Nieuwe Maeghden dienen vlijtigh ,
Nieuwe Liedt is soet van toon ,
Nieuwe besemen vegen schoon.
I Ongeschikt. 2 N. W. worden door vele lieden gelaakt.

-cooOP

EEN

BRIEF.

[Hit N°. 3 der Jammertjens (elegiën) van ROEMER VIsin zijne Brabbelingh. Zie bl. 276.]
Ben ick niet geluckigh dat my Godt heeft toegeveugt
Een vrouwe , die versiert is met schoonheyt en deugt ? —

SCHER;
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En dat geluck , dat quam tot my gedreven ,
Niet uwen brief, die ghy my hebt geschreven
Geluckig is waerlijck de veeder en schacht,
Die schreef dat soo groot van my is geacht :
Geluckig is de hand diese gezegelt heeft en gebonden
En aen my , door gratie, heeft gcsonden :
Geluckig was de bode diese t'mywaerts brengen ging :
Maer noch veel geluckiger die den Brief ontfingh.
Hoe ick desen Brief meer en meer deur las ,
Hoe grooter mijn lust om te lezen was :
Want alle mijn verdriet dat ruymde 't velt ,
En mijn geneught drongh op met gewelt ,
Ter tijdt toe dat ick las een woordeken ongier1,
Dat ick desen Brief moest werpen in 't vyer.
Doe liet mijn geneughte weder hangen 't hooft.
Denckt hoe dat twijffel mijn sinnen had berooft :
Want de- onderdanigheyt , die t' uwaert groot » is ,
My desen Brief te verbranden geboodt » wis .
En de lust die ick had om die te bewaren
Trock de handt te rugge , en dedet niet garen.
Al te met wurp ick die in 't vyer om te branden:
Terstondt greep ickse weder uyt met mijn handen :
Dan weder daer in , en kort weêr uyt na desen :
Ten laetsten liet ickse branden, om dattet so most wesen,
Seggende , na dat ickse menighmael had gekust :
» Ghy moet verbrandt zijn om dattet haer soo lust :
Want ick wil haer liever gehoorsaem met druck en pijn,
Dan ongehoorsaem met alle vreughde zijn."
Siet , hoe tot stof en asch is gekomen
Die meeste vreught die ick oyt heb vernomen
Maer soo ick van u mach krijgen noch een Brief,
Om die te verbranden, mijn alderliefste lief,
Sal ick die by mijn herte leggen met gevoegh ;
Daer salse, om te barnen , vinden vyers genoegh ,
En sal bevinden hoe seer het amoureuse vyer
Mijn herte heeft ontsteken door haer soet bestier.
1 Leelijk,

^8t
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TAFEL-RECHT (N°. 43 van het eerste Sebock).
't Hooft van de disch sy waerdt en waerdinne :
Verwaende courtosy l komt hier niet inne ;
Beleeft en goets ronds na Hollandtsche aert.
Niemandt zy boven den omganger 2 met drineken beswaert.
Elck moet sitten daer de waerdt sal beveelen.
Ten minsten moet dek den liedeken queelen.
Het tafel-bordt , u gegeven , laet voor u leggen.
Spout niet het woordti (wat sou men seggen) .
Boven de helft van liet gediende en dient niet voort'.
Niemandt waeyt met sijn hoedt na de benedijst 5 is gehoort.
Boven eens sal hein niemandt excuseeren6.
Voort , leeft boertigh en eerlijck , na uw selfs begeeren :
Geschieter schimp , trots , smaedt , onwil ,
Soo moet de wijste hier swijgen stil.
Elck doe voort sijn best om 't geselschap te vermaken;
Morgen moet men daer niet ten quaden of kaken.
Dese wetten gaf Roemer in sijn eygen huys ;
Diesc niet en behagen , die blijve t'huys.
I Iloofschheid. 2 Rondgaanden beker. 3 Spuw niet onder 't spreken. 4 Ga

niet voort met bedienen uit schotels, die half leeg zijn. 5 Gebed voor de maaltijd.
6 Niemant behoort meer dan éens uit beleefdheid te bedanken. 7liakelen.

'T NUT DER KUNST.
[Slot van ROEMER VISSCHERS Lof van Rethorica (dichtkunst
en welsprekendheid) , 't eerste der Tepel-werckent in de Brcabbelingh. Zie bl. 276.]
»Wat geeft Rethorica ?" sal de gierige vragen.
Veel meer dan uw afgoden t'eenigen dagen
U sullen verleenen met sorgen en suchten ,
G h>_y hebt veel , zijt arm door begeerende lust ,
Hy2 weynigh , is rijck door vernoegende rust ;
Want alle jaers wassen doch nieuwe vruchten,
t finutbelwerken. 2 Deze of gene Idie Rethorica beoefend,

2S,2
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Dan sy geeft haer dienaers een goot oordeel,
Derf welbespraeck ten seer groot voordeel
Om met spreucken te versieren haers redens glans;
Alle dingli met woorden levendigh afmalen,
En daer toe eenen rijeken schat der talen ,
Noch hier-en-boven een lauren-krans.
Swaer zijn der vraten gulsige buycken ,
Swaer zijn der gierigen gulden fuycken' ,
Swaer is de sonde, dalende ter hellen :
Licht is de konst die niemandt eerlast ,
Licht is de deught , des waerheyts gast :
Retllorica vliegkt ten Hemel met haer lichte gesellen.
Sy is een klare spiegel voor de leecken ,
Een berispende steinme van alle gebreken ,
Een scherp gebit om de ketters te mennen ,
Een preken daer de gemeente veel af onthout ,
Een bril daer een vorst sijn gebreken door schouwt,
Een spore die na deught en eere doet rennen.
Sy is den kinderen een groote vermakelijeklleyt ,
Den jongers gceftse een vrolijcke sprakelijckheyt,
Een solacelijck overdencken voor d'oude bedaegllden,
Sy is soo cerlycken kortwijl als men mach noemen,
Sy is de studenten een bogaert vol bloemen ,
Een regel van alle eerbare vrouwen en maeghdcn.
Trouwe is doodt over lange jaren :
Eere is al langti voor llley 2 vervaren :
Justiti is gevloden voor kracht en gewelf ,
Geloof is van yprocrisy gevangen :
Liefde slaept op beyde haer wangen :
Dan Rethorica alleen behoudt noch het velt.
Ilola mijn penne , liet wordt seer laet ,
Ghy zijt moede (weet ick) mier onversaet ,
Om van de konst prijs en eer te seggen.
Rust , segh ick , rust uw gespleten lip ,
Scheyter uyt als de schipper uyt sijn schip.
Die latet midden in't water leggen.
I Vischmanden. 2 Den verhuistijd.
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WAT HET BESTE IS.
[Gericht aan Roemer Visscher door zijn tijd- en kunstgenoot HENDRICK L9URENSZ. SPIEGHEL , geb. te Amsterdam ,
11 Maart 1549 , f te Alkmaar , 1612. (Zie bl. 161 en 277.) ]
Besiet „'t bediet „ van desen sin :
Maer acht „ die 't wracht l „ te meer noch min.
Wat staet of handel sullen wy best verkiesen ,
Roemer , goede vriendt , om geluekigh te leven ?
Hof doet veel lieden haer goedt en tijdt verlieses
Die koopmanschap wert met veel moeytens gedreven ;
Den zee-man siet men door groot perijekel 2 sneven ,
Selden by huys , en dickwils in doodts noodt ;
Die land-tman oock moet hem met vlijt begeven ,
Tot wereken en slaven , sal hy hebben 't broodt ;
De werelt tebesoecken maeckt den rijekendickwilsbloot3.
Die veel poets heeft , die staet veel avontueren ;
En niet te hebben , is arger dan de doodt ;
D"huwelijcke staet brouwt oock veel quade kuren ;
En d'ongehuwede moetet al alleen besueren ;
Kinderen te hebben , en geen te hebben mede
Doet bey den mensch dick ongerustigh treuren ;
De jonckheydt is dom , en onbequaem van zeden ;
D'ouderdom is quellijck met ongesonde leden
En vreese des doodts of lijden te verwerven ;
Dus Roemer Visscher is dit de beste reden —
Of noyt te zijn , of geboren zijnde , sterven ?
Maakte, schreef. 2 Gevaar. 3 Arm.

-obQROEMERS ANTWOORDT.
[Zie bl. 161 , en hierboven.]
Als een bloem de spinne „ is Crates 1 van shine ,
't Leven te gebruycken :
Maer als honich de byen „ Metrodorus 2 't verblyen
Daer uyt kan suycken3.
I Krates (328 j. v. Chr.), leerling wan Diogenes. 2 Leerling van ltemukl,el
(den lacher) ; 400 j. v. Chr. 3 Zuigen.
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WEELDEDORS'1' DOOR

Wat wegli des levens dat ghy wilt wandelen
Daer vindt ghy geneughte , gemack of eer ;
Soo ghy 't Plof wilt volgen , en 't pleyten handelen ,
Glty krij glit een f hem , en geit — Bats meer ;
Macr uw vers{andt moet ghy hier oeffenen seer,
En by buys te blijven vindt ghy een rustigh lever!;
Soo op 't landt te woonen is uw begeer ,
't Renschouwen der askeren sal uw geneughte geven
Soo ghy in de koopmanschap wel zijt bedreven ,
Of met perijckel over zee wilt varen,
De winst sal 't versoeten , dis men daer aen siet kleven
Zijt ghy buytens landts, wilt u niet beswaren
Als ghy veel gelts hebt , men siet u garen ;
En liebdy geen, soo durfdy 3 u niet schamen ,
Ghy zijt zonder sorgh en hebt niet te bewaren;
n
Zijt ghy een vader die sijn kinderen heeft besint4,
Sy sullen u beminnen , als 't wel sou betamen :
En krijgt ghy geen kinderen by uw huys-vrou bemint,
So en durfdy niet sorgen als een vader voor sijn kint :
En gelijck als men de jeught seer schoon siet groeyen,
Soo siet men oock verstant in de graeuwbeyt 5 geprint:
Dus weet ick niet waerom ghy u gaet moeyen ,
Dat ghy , geboren zijnde , tot sterven wilt spoeyen :
Wy moeten ons deel hebben , als d'ander menschen n al
Een goet Man de doot noch vreesen , noch wenschen » sal.
2 Bemint u. 3 Behoeft gij. 4 Bemind. B Grijsheid , ouderdom.
-Cáo-

WEELDEDORS'1'.
[Een liedeken door H. L. SPIEGHEL. Zie bl. 282.1

Een burgherlijcke strijdt ,
Woeker , zorgh en nijdt ,
Drukt deerlijk onze schouders.
Ha wenschelijke rust !
0 klein ghenoeghens lust
Van onz' vreedzame ouden'

HENIDRRICK LAURENSZ. SPIECHEL.

'?S5

Doemen grof watmer l droeglt ,
De melck-koe en de ploegh
Hieltmen alleen in waarden :
Doe lagh het zorghlijk goudt ,
Daar men nu veel afhoudt ,
Vergheten inder aarden.
Hier was gheen peper vayl2 ,
Enghelsche oesters gliayl3,
Nogh bastard zek4 uyt Spangien ,
Gheen Rhijns of Franse most :
Een hoenke was goe kost
Zonder olijf of orangie.
In Kaalkoet5 voer gheen schip.
Men liet de Noordtse klip
Sijn wild-braad lustigh wayen.
Zy derfden vleys van qué6 ,
Rijsch ende buynsche me7 ,
Zuycker en malvezeyens.
Nu woeltmen om den schijn ;
Een bonsingh of een knijp
Dat zijn verachte voeren9:
Maar Russe zabels eel ,
Turx grofgrain , of fluweel ,
Draaghen burghers en boeren.
Helaas , dit maakt de twist !
Noch waant hem elck een Christ ,
En oeffcnt wet noch reden.
Ons ouders waaren vry
Van wet , en zonder zv
Hieldenze ghoede zeden.
Ellik nu ander 40 leerdt,
Die zelfs van 't quaadt niet keert ;
Dies leven Wy in rouwen.
Dit maakt eensdeels 't ghcscheel:
4 Grove kleedingstof. 2 Te koop. 3 Zoet. 4 Sek-wijn. 3 Calcutta (om kalkoenen te halen). 6 Kweperen. 7 Gehemelte-streelenden honigdrank. 8 Malvoisie-wijn. 9 Bont tot voering. 10 Den andere.
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COOIINIIERTS RECHT GHEBRUYCK ENDE NISBRUYCK

Doch is liet meestendeel
Om 't hebben en om 't houwen.
Prince".
Goods ghoeden zijn ghemecn :
Ghenoeghdy , Prins , aan "t kleen
Zoo quelt u ghenen morgen.
Onnutte overvloedt
Maakt meest het volck verwoed ,
En doet lien angstigh zorghen.
Duegd verhueght12.
11 Zie bi. 200, nt. 5. 12 Spiegbels devies.

RIJKDOM ENDE ARMOE ZIJN GOED NOCH QUAED.
[Uit D. V. Co0RNHRRTS Recht Gebruyck ende Misbruyck
van t jdlicke have Zie bl. 255 en 161.]
Eenen drooges boete , daer men hem aen genoegen last , is
beter dan een buys vol geslachts rees met tuiste."
Proverbiorum 17. vers. 1.
Na des menschen gemoed neemt alle dingh zijn Deelde ,
't Weeldigh Paradijs en was Adam geen weelde.
Zoo en is den armen , die in God kan verblijden ,
Zijn gebreck geen gebreck, maar oeffeningh van strijden.
In tijdlick goed viiidtmcr Arm, Middelbaar, en Rink :
't Leven der Armen, waant dek Mensch ellendigh
't Gemeene pijnlick , omme d'arbeyd bestendigh ;
Maar 't rijeke zaligh , door weeldes valsclie blijck
Dus jaaght (tick na rijckdom met geweld oft practijek,
Door 't verkeerde oordeel verleyd zijnde schendigh.
Want "t is niet buyten , maar in elck inwendigh ,
Zo wat verblijd oft bedroeft ons leven al gelijek.
Men vindt zo wel rijeken als armen die trueren:
Immers de grootste druck , druckt den grootsten duerenl,
Deuren.

VAN TIJDLICHE HAVEN.
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Alsmen groote vreugbde in kleyne huttekens ziet.
Dit moght niet zijn, zo d'uyterlijcke dingen
Uyt haren aard vreughd oft druck noodlijck voortbringen:
Dus baart rijckdom geen lust, noch armoe geen verdriet.
Atys2 , des machtigen Cresus zoon ,
Was stom , noyt mensch hoorden hem spreken ,
Tot dat een vyandt des Conincx persoon
In knechts habijt wilde deursteken ;
Daer is des zoons liefde gebleken ,
Deur 's vaders noodt binnen zijn woningh ,
De stomme sprack met ernstelijck smeken ,
Och steeckt niet vriendt , dit is den Koningh.
2 (Elk aldus aan ieder hoofdstuk toegevoegd vaersjen begint met een
andere letter van 't alfabeth ; dit is het eerste.)

'T RECHT GEBRUIK.
[Uit Co0RNIUERTS Recht Ghebruyck ende Misbruyck van
tijdlicke have. Zie bl. 286.]

Der dingen recht gebruyck brengt vrolicheydt en baat ,
Maar 't misbruyck gheeft schade met schuldige pijne :
De dronckaert zuyckt ziekte uit gezonden wijne :
Want zijn zotheyt en kent haar kracht, eynde, noch maat.
Daer tegen bruyckt wijsheyt, die des dings nerd verstaat,
Tot ghezontheyts ^ lust ook doodelijcke venijne.
Gezond treedmen veyligh door doornen in de woestijne .
Als ceii doornige voet pijnlick op pluymen staat.
Grijpt men 't swaerd by der snee, 't quetst den dwars
(in 't gevecht;
Maarhy quetst sijn vyandt die 't wijsselijck grijpt by 't hecht.
Den vroeden ist al nut , den narren ist al theghen.
Rijckdom en Armoe zijn van selfs goed noch boos :
't Hindert al d'onwysen, 't helpt al den vroeden loos
Zoo veel is aen 't Ghebruyck of Misbruyck gheleghen.
-0'o-
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5'I'ABAT MATER.
[Vertaling van omstreeks I000.1

Och , hoe stont die droeve Moeder,
By dat cruys, Baer ons Behoeder
Jesus haeren Soon aen hinck.
Wiëns siele , wiëns herte ,
Vol van rouw en vol van smerte,
Een seer pijnich sweert doorginek.
Och , hoe droef van alle sij de ,
Was die seer gebenedijde,
Moeder , van dat eenich lint.
Die met traenen overvloedich ,
En met beven sack seer droevich
Al tgroet legt haers Soens bemint.
Wie doch mensch en sal sijn wangen
Niet met tranen vloet behangen
Als hy dese Moeder siet !
Wie en sow niet bitter suchten
Die de Moeder wil beduchten)
Met hier Soon in sulek verdriet.
Om der menschen sware sonden
Sack sy Jesum so doorwonden
En belast met pijnen groot ;
Sy sack haren Soon verlaten ,
Als hy voor sijn ondersaten
Sterff aen tcruys de hitter doot.
O der minnen klaer fonteyne !
Laet my oock gevoelen peyne
En met u oock droevich sijn.
Maeckt , dat branden al mijn sinner ,
Dat ick Christum vyerieh minne
En Hem oock behaege fij n2.
Goede Moeder , wilt de smerte
Des Gecruysten in mijn herte
I !vlot ontzag gadeslaan. 2 Bij uitstek.

'
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lil] T LIEN VAN CIIRISTUS GEKRUIST.

Vast indrucken over al:
U Soons pijnen (tis wel reden)) ,
Die Hy voor my heeft geleden ,
Dat ick met u deilen sal !
Wilt my doch warachtich geven ,
Dat ick met u al mijn leven
Kryten ende wienen mach ,
Dat ick u geselschap houwe ,
En dat cruys met u aenschouwe ,
Is mijn wenschen nacht en dach.
Maecht der maechden hooch gepresen
Wilt my nu niet bitter wesen ,
Laet my met u rouwich sijn ;
Doet my Christus doot oock dragen ,
Kriegen in sijn cruys behaegen ,
Wel gedachtich van sijn pijn.
Maeckt dat gansch mijn hert van binnen
Sie3 vervult met Jesus minnen ,
Op dat ick mach sijn zijn kindt.
Dus , met liefden brandt ontsteken ,
Dat ick hulp voor mijn gebreken
Van u, Maecht, int ordeel vindt.
Door dat cruys wilt my bevrijden
En bewaeren , door Gods lijden ,
In sijn gratie overvloet;
Als mijn lichaem sal gaen sterven ,
Dat mijn siel dan mach beërven
sHemels rijck en d'eeuwich goet.
á Zij.

-oho-

BIJ 'T ZIEN VAN CHRISTUS , GEKRUIST.
[„Een conpassieuse aenspraeck , aen den S a l i c h m a k e r de s
Werelts , hangende aen 't Cruys. Op de wijse : Blyschap van
my

vliet."]
»Och , wie hangt hier dus ,
Jarnmerlijek verschoven1;

4 Verworpen.

19
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'

BIJ T RIEN VAN CHRISTUS , GEKRUIS1.

Als een Lazarus
Van beneen tot boven !
Wat heeft hy misdaen ?
Wat heeft hy bedreven ?
Dat hy schandigh dus ,
Is ghebrocht om 't leven ?
Al had hy de daet
Van de werelt quaet
Al te samen op sijn lijf ,
't Waer noch veel te veel
Dat een mensch geheel
Soo son sijn van bloede stijf;
Want men siet geen leden
Of sy en sijn door-sneden,
Of doorkorven en doorwont ;
Sijn vleesch is afgereten ,
Dat daer , tot aller steden ,
Sietmen been tot aenden groot !"
Mensch , aenschout [dit] wel !
't Is weert om t'aenmercken :
Hier voor swicht de Doot,
Droes2 en al sijn wercken.
Weet ghy , wie hier hanght ?
't Is den Godt der Goden ,
Die 't al heeft gemaeckt
En kan weder dooden ;
Die het al omvanght
Heeft die liefd' gepranght ,
Dus te lijden desen doot ,
[En] om onse schuit ;
Waer met hy vervult
Is voor ons, in desen noot:
Want door Adam te voren
Was God en al verloren:
Met sijn rond was 't al besmet :
Nu sijn wy weer herboren ,
Nu Jesus heeft verkoren
Dees doot , die den doot verplet.
2 Satan.

SCAEMT U MET TE EETEREr, DOOR UOGERBEET$.
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»Is dat onsen Godt?
Ist om onse sonden?
Och ! of oock die liefd'
My had soo gebonden !
Jesu , ick kend' u niet :
Nu dat ghy dus deerlick
Waert bekladt , doorsneen ,
Schromich , en vervaerlijck.
Wat begeert ghy , Heer ,
Dat ick u vereer
Voor desa groote milde gaef?
Ey ! wilt ghy iet meer ,
Als dat mijnen keer
Sy tot deucht ; niet sondigh slaef?
En ist niet u begeeren ,
Dat de sond verkere ,
In u liefd' --- want s'u mishaeght ? —
Wilt dan in ons vermeren
Dato u doet dit verseren ,
En daer ghy dees pijn om draegt.''
3 Alzoo 4 't Geen [de Liefde , namelijk].

-ogo-

SCAEMT U NIET TE BETEREN.
[Dit „Advijs", in klinkdichtform behandeld , is van PETER
meest genaamd Petrus Hogerbetins , geb. 2 Mt.
1542 , Geneesheer te Hoorn ; f 12 September, 1599 , slachtoffer van zijn menschlievende verzorging der pestzieken. Hij
was de oomszoon van den beroemden Remonstrant.]
HOGERBEETS,

'K laet heerlijck zijn, 't wijd uytgespreid' en groot
Hemels gespan als niet een draet t'afmeten ;
Bericht te doen -- waer door het werd gesleten ,
En weer vernieut des nachtlichts scoone kloot;
Wat Thetis dwing d'oever te laten bloot
En op haer tijt t'opvloeyen snel ; en weten
Al wat dit Ront (sonder yet te vergeten)
Besluyt en voedt in d'een en d'ander scoot.
Geeft mijn alleen , o volle wijsheyts ader !
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MAYLIED DOOR SPIEGIIEL,

U metter daet te kennen Heer en Vader;
Soo dat mijn ziel vrymoedelijck berust
In t' maken groot van uwen Naem heylsame ;
Op dat ick , door traeeheyt noch s' werelts lust
Mijn leven boos te beteren niet scame !
-ohoMAYLIED IN 1588.
[Dooi SPIEGHEI, vertaald uit het Latijnsche Treurspel Tlcyestca
van Seneca , „op de wijze van de 24. Psalm". Zie bl. 283.1

Wat dolheyd ist olie a bekoort ,
Dat elk om strijd elck ander moort ,
En zoeckt na maght door boze weghen ?
Ghy , die op burgel en sloten bout,
En weet niet als ghy 't wel beschout ,
Een waar rijck waart in is gheleghen :
Van als te hebben overvloed ,
Kisten ghevult met glield en gltoed ,
Noch oock gheen starcke lioghe woning ,
Een purper of een ghulden rock ,
Veel' dieners met een scepter stock ,
Of ghoude kroon , en maatkt gheen Koning
Een Koning ist die vreze derft ,
En die zijn boze lusten sterft ,
Die in zijn doen hier is ghoeddadich ,
Die op gheen valsche eerzucht stuent ,
An 's vollix ghunst zich niet en kruent a
Die doch altijd is onghestadigh :
Die al 't ghegraaf van Westerland'
Klein acht : en Tagus ghulden zand ,
Met 't ongheachte ghoud der Moren :
Die storm en vloed lyt onbedeest ,
Gheen scheve donder slaghen vreest ,
Noch krijghers ysselij eke toren :
I De Westelijke landen , waar goud en zilver gevonden wordt.
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HIESOGLIFICA DOOR SPIEGIIEL.

Die vayligh en hem neder2 hout ,
Die 't al beneden zich anschout ,
En gheen bezwaar en heeft van sterven.
Men roep de Koningen bij een ,
Die 't rood koraal en kostel steen
Hoogh achten , dat hy licht kan derven ;
Die met een uyt ghetoghen zwaard,
Zoo onbedocht als onvervaart ,
Haar rijck , ja rust en leven waghen :
Om Turkse zijd
zijd' en perlen rond
Der Rus en
kostel bont
Te nut niet , maar tot pronk te draghen.
't Gllemoed heeft in zich Konings schat ,
't Behoeft gheen spiets of paarden rad ,
Gheen harnas , boogti , pijl , roer of kloten :
't Behelst in zich zijn eyghen nut :
Ten hoeft gheen dondrigh grof gheschut ,
Om burgh of schanssen neer te stoten.
Een Vorst ist dien gheen vrees ankleeft.
Dit rijck chick zich zelven gheeft.
Hij klim door 't avontuur verheven
In wankel hoghe staat , die 't lust ;
Ick kies in onbekentheyd rust ,
Een onbekommert zoet zacht leven.
Dat my noch Boer noch Eelman kcn ,
Wensch ick in stilt te varen hen ,
En een vergheten burgher sterven.
Het valt voorwaar een lastigh end ,
By elck te zijn heel wel bekent ,
En zelf zijn zellefs kennis derven.
Dueghd verhueght :
2 Nederig.

LIEFD

E.

[N°. IV van HENDRIK LAURENSZ. SPIEGHELS

Verder f

trap s Beeld•schri ft Ofte Heil,ighe Letteren Dat is I-lieroglificcr.
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HENDRIK LAURE!VSZ. SPIEGHEL.

Den mensch schort niet als dankbaarheid.
Nihil homini metuenduin nisi ne fcelicitatem excludatl .

Te lieven 't schoon, en 't schoonste meest, is al ons wenscheu5.
God ende ghoedheid zijn het schoonst voor alle menschen
Voor dees Liefds lustgenot sluytmen des hertsen duer,
Daar eyglien-wils en schijns hoocliachtbaarheid ghaan vuer
Voorwaar , u mensch, de mensch leeft niet alleen van 't brode :
Zijn ziel-gheneghenheid heeft glioedheids heil van node.
Maar als dit zielghenot verzuymt door moedwil wert,
Zo sluytmen heil en vre en vreugd' uyt onze hert.
I De mensch heeft niets te vreezen dan het zelf buitensluiten des geluks. 2 „To
lieven t' schóón, en meest het schóónst (dais God)" Hert-spieghel, B. III ; zie N. 300.

-010HEBZUCHT.
[N°. VI van SPIEGHELS Ilieroglifica. — Zie bl. 293 ]
Ghierigheid bedrieght de wijsheid.
Avaritia mater omnis nequititEl.

Ghiericheids herts-tocht is een onmatigh beglieren.
Van gheld , kunst staat of eer. komt deur 't te hoogh
(wa arderen
Van zullik kiesbaar heil, daar elk zijn God af maakt,
En dies in slaverny van zulk afgoden raakt.
Acht ghi geld, kunst, of staat, of eer, u hoogllste glioeden,
Ghi zult met vlijt, met list, al staegh begherigh spoeden
Om t' hebben, 't kost wat 't wil; ja ware ghoedheids heil,
d'Onnozele godvolghing zellef, draagkt ghi veil.
I Gierigheid is de moeder van alle kwaad.
-ofo-

PUNTDICHT VAN SPIEGHEL.
[Zie bl. 277, N°, 19 van 't Eerste Schock bij Roemer Visscher.]
Goris seydt :
Dat hy, niet uytgenoodt zijnde, altijdt 's avonds vast.
't Is goet beseheydt:
Hy eet niet , of men noodt hem te gast.
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KIEST HET BESTE.
[Een lied van den vruchtbaren CAREL VAN MANDER ,
schrijver en schilder, meest bekend door zijne levensbeschrijvingen der schilders. Zie bi. 230. Geb. te Meulebeke bij
Thielt , Mei 1548 ; - te Amsterdam , 11 Sept. 1606.]
Om niet te verlieses ,

O mensch , uwen tijdt ,
Siet4 hier te verkiesen
U meeste profijt ;
En staet niet aen 't minste ,
Als kinderen doen ,
Die de meeste winste
Noch niet en bevroen.
Voor ghelt oft rijedommen
Zijn haer lief en weerdt
En appels en blommen ;
Maer wat elck begheert
'Tsal hem zijn ghegeven,
'Tzy Boet ofte quaet;
Want siet, doot en leven,
O mensch , voor u staet.
Voor u zijn gheleghen
In dit aertscbe dal
Twee diversche weghen :
D'een breedt , d'ander smal.
Vreucht is in den wijden,
Lustich ende schoon ;
Maer naer dat verblijden
Is de doodt te loon.
Want deel ijdel vruchten
Van den aerdtschen boom
Sullen henen vluchten ,
Ghelijck eenen droom.
Dat sy sullen spreken :
Waer is nu te maei
I P racht. 2 A. en b. gaan bij hen boven geld.
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PROTEST TEGHË 4 DEN SLAAP ,

Den rijckdom gheweken
Met den pronck en prael ?
Als na ander saken ,
Gods kinderen wijs
Verlanghen en haken
Naer hoogeren prijs ,
En veel schoonder rijeke ;
Sulck een croone , daer
Die aerdtsche van slijcke
Al by en zijn maer3.
Een is noodigh.
3 Naar zulk eene kroon , waarbij de aardsche kroonen maar r an slik zijn.

-00BALCK IN HET OOG.
[„Uyt de harpe oft des herten Snarenspel” van
zie bl. 295.]

CAREL VAN

MANDER ;

Wat vindt men nu al blinde lien
Met balcken in haer ooghen ,
Die noch naer een cleyn
Y stofken siert
Sy willen eens anders hofkeu wicn
Die selven niet veel en dooghen.
Tis wel der hypocryten aert :
Veel schuldt een ander op te welven ,
Daer over seer becommert, beswaert,
Te gaen , en kijcken elderswaert
En nimmermeer op sijn selven.

r

-oil

PROTEST TEGHEN DEN SLAAP.
[Door COORNHERT , zie bl. 255.]
Ons leven wordt een droevighe slaap beschreven ;
Die' een doodt : dien 't volck vreest, om 't verlies van 't leven,
Met welx liefd' elck boven al is bevangen.
I De slaap.

DOOR COORNIIERT.

G9}%

Nu spoedt d'een zijn glield d'ander zijn land te meeren ;
Dees arbeydt om faam , die om staat van eeren :
Maar wie is naarstigh om 't leven te verlanghen.
Dunkt dit yemandt boven 't menschelijck vermogen :
Die neme de knaghende zorgh voor ooghen ,
De walghende zatheyd , het slorpen en storten t ,
D'uytghemerghelde geylheyd , de dolle toren ,
De quynende droefheyd uyt boosheyd gheboren :
En oordeel, of dees 't leven niet en verkorten.
Waarom zoude dan een leven van zorghen vey ,
Zeker , lustigh , sober , kuysch , vrolijck en bly ,
Hem zelfs niet moghen verlanghen oft recken ?
Zoo veel als de ghemeene zotheyt het leven krenckt
Werdt dat oock door het zeltsame verstant ghelenght ,
't Welck dat tot zijn volkomen eynde kan strecken.
Men stel twee kaerssen van éen lenghte , dickt ende smeer,
D'een in een windighe tocht, voor een deur aan keer3 ,
Datse verwaey , verdruyp , ende verloop in 't branden :
D'ander in een stille besloten kamere:
Zal dees niet lichten langher en bequamere ,
Door 't snuyten en reynighen van 's menschen handen ?
Die dan 't leven zo minnen, en 't sterven schromen ,
Den slaap antileven, (die maar door athem en dromen
Onghelijck is de dood der mensehen kinderen ,
Dies mense recht noemt Broeder van de dood)
Wat dwinght heur ? wat port heur ? wat ist nood ?
Door 't willigh sterven heur leven te minderen.
De tsestigh-jarighe zijn leven zoo bemint,
Datmen gheen schat op aarden zo dierbaar en vint ,
Daar voor hy d'onsekere rest zou verkoopen :
Maar wie bemint doch zijn leven met zulcker vlijt ,
Dat hy zynen lustighen ende zekersten tijdt
Metten doodelijcken slaap niet en laat verloopen ?
Zes uren slapens is de schuld dcr naturen ;
Slaapt ghy dan in u levens fleur twalef uren
2 Schransen, 3 Open- en toeslaande.
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Zydy dan van 't vierendeel uws levens niet zelfeen dief?
Noch schaamt hem niemant de natuur te beklaghen
Van de vlieghende kortheyd der Menschen daghen,
Welcx lanckheyd elck verkort om des slapens gherief.
Oock is de slaap voor dees zat-slapers onlustigh
Met eysselijcke dromen beswaart onrustigh ,
Recht als den respenden maagh, spijs met overvloed :
Maar ghelijck spijse voor een hongerighe knape ,
Zoo valt den wackeren arbeydsman de slape ,
Door nootdruft lustigh ende rustigh , kort en goed.
Dus protesteer ick teghens u van desen daghe ,
0 tij t-roovende slaap , l uy , swaer en traghe ,
Plompe beeste , die met spa-berouw bedroeft ,
Dat ghy in my (dien 't leven gheensins en verdriet)
Van nu af niet meer rechts eyscht noch ghebiedt ,
Dan de vermoeyde natuur van zelfs en behoeft.
Doetse slapen , gapen , sluymen , snorcken en quij len ,
Diens verdrietighe leven maeckt langhe wijlen 3 ,
Zendt desen u bode Mankop laat en vro na ,
Begraaft die in u pluymighe fluwijnen ,
Kerckertse binnen u duystere gordijnen ,
Uutsluytsters van de ghoudblinckende Aurora.
Bant uyt heur wooninglien de blaffende honden ,
De ghekroonde voghels4 die den dagh verkonden ,
En de vluchtighe vloyen , der slapers verdriet :
Ziet dat ghy Smids ende Kuypers, die vroegh wercken,
De klinckende klocken , de zinghende klercken ,
Oock ruysschende winden , het zwijghen ghebiedt.
Zoo mooghdy u dienaars en willighe slaven ,
Die levendigh als doode legghen begraven ,
In u stomme , stille , blinde dromerijen ,
Zoo veel van heur tijd en leven ontstelen ,
Als sy gaarne ontberen , en u willigh delen ,
Om te ontgaan heur wroeghende fantazijen.
Maar neemt in my , niet boven u recht met lisle ,
Want ick langh ghenoegh, buyten oft in de kiste ,
3 Dien 't verdrietige leven verveelt, 4 Hanen

B0ERECLACHT DOOR CAREL VAN PANDER.
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Vergheten sal legghen uyt 's volcc memorien,
Tot dat my in de verrijsenis der dooden ,
Het Leven met zijn levende gheest sal nooden ,
In t ghenadighe ghebruyck van z i nder glorien.
-o8.0OP

COORN[IERTS »RECHT GH-IEBRUYCK."

[Naamvaers door SPIEGHEL - zie b1. 161 en bl. 286. Coornherts naam , is , volgends sommige spellingstelsels ook van
zijne tijd, volkomen goed aldus te spellen : Dierijk Volkaarsen
(even als Eversen) Koornhert. Hij was zich-zelf even ongelijk
in het schrijven van zijn naam , als de meeste zijner landgenoten tot op de invoering van den „Burgerlijken stand".]

Die r ijk en milt is, laat zich hier merken.
Vol kaarsen der kennis , die opentlick lichten ,
Koorn , wijn en voetzel , tot 's gheests versterken
Vertelijk uytdeelende , om elk een te stichten.

BOERECLACHT.
[Door

CAREL VAN MANDER. Zie

bl. 295.]

lek plagh voortijts gerust, het magh my wel gedincken,
Den schoot der aerden milt doorklieven met den ploegh,
'T krom kouter klaer geschuert door voren ded' ick blincken;
Mijn groen bevruchte landt besagh ick spad' en vroegh ,
End' hoe den westen windt brootdroncken daer in sloegb,
Die 't koren somtijds ded', als zee met baren, drijven.
Ick sangh met blijden geest, mijn hert inwendighloegh,
Aensiend' al mijn ghewas , door Hemel ougsts beclijven1.
Komt weder, gulden tijdt, wilt eeuwigh by ons blijven.
Maer, yser eeuwe fel, wijokt eerst end' stede »maect2.
Want u bywesen baert veel duysent ongherijven.
Die oorlog heeft geproeft , die weet hoe vrede» smaect.
Vol boomvrucht hadd' ick 'thof , vol landtvrucht oock
(mijn dack
I Door de bestendigheid van den oogst, dien de Hemel ,e ^ leent. 2 Maak plaats.
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Geen dingll en my gebrack, wild' ickeen feestbereyden:
Een vet gemeste lam ick uyt mijn kudde track.
Ick at, en dranck na lust, end' wrocht 3 op mijn gemack.
Ick sagh met ulders4 stijf , daer ick my ging vermeyden ,
i n melckfonteynkens veel in mijn gras-rijcke weyden ;
De zeem-soeckende byen , die quamen daer ghezult5
Op 't verwigh bloeysel soet; een beecxken, in'tverspreydcn
Zijns waters, met geruysch mijn ooren heeft vervult ,
End' lock te my tot slaep terstont met ongedult.
Een vreeslijck nieu gherucht ded' al de velden waghen ;
Omsiend' , ick sagh een dier 6 , al hadt gheweest vergult
Soo lustigh docht my zijn. Ey , wat een sot behaghen !
Iek hoorde vry end' sagh , end' hadde meer te vraghen
Ghelijck den mensch altijd na nieuwigheden haeckt.
Maer van dit woedig beest te recht magli ick nu klagen.
Die oorlog heeft geproeft , die weet hoe vrede » smaeckt.
M

j

Elc man rader7.
3 Werkte. 4 Uiers. 5 Gegleden. 6 Het oorlog. 7 (Letterverzetting.)

SCHOOLGELEERDHEID.
zevenboekig leerdicht
Alexandrijnsche vaerzen groot ,
„Liedsghewijse" opgesteld „na den vois : Ik heb de tijd ghesien , waer is die nu gevaren ?" — geschreven op zijn buitenplaats llleerhu yzen aan de Amstel , Utrechtsche zijde ; later
Paauwentuin genaamd.]
[Uit HENDRIK LAURENSZ. SPIEGHELS

Ilert-spieghel , omtrent
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Ingesluimerd bij eene nachtwandeling rondom zijn zomer-huis,
heeft de dichter een droomgezicht.

Ziet daar voor 't twede park een schoone vrouw, die reinlik
En cierlijk is gekleet: dees noemt men al-gemeinlik
Gheleerdheid. want zij maakt de menschen schoolgeleerd,
Die meest doch blijven lijkewel1 in 't hert verkeert ,
Vol misverstand, vol zond, trots, gulzich, en putierigM,
Vol faam- staat- eerghezock, luy, toornigh, nidigh, gierigh,
Maar boven al, ghoed-dunkend en vol hovaardy,
Kleinachtenz' alle menschen , die niet zo als zy
I Even zeer. 2 Ontuchtig.

HENDRIK LALIIENSZ. DOOR SPIEGHEL.
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In Horezeggens school zijn bue3 van boekwey4 koekelt.
Van God , van heil , van dueghd lerenz' alleen uyt boeken
Te preken meesterlik. in artseny , in 't recht,
In taalkund , rekenkunst , in schoolwijs reenghevecht5,
In rijm , in woordgepronk , in rellenrijkheid aardigh
Leit schijngeleerdheidsduegd, dat maakt zo meesthovaardig.
Doch door dien datze worden hier ghemestereert6,
Ghebakerloert7 in kunst , by trappen op volleert,
En zo doctoor gemaakt , zo komen ze door praten
An lijf en ziele zorgh, an rijkdom en in staten.
Dus ist gheen wonder dat zich menigh hier vergheet:
Dewijl doch van natuur de mensch al ghaeren weet.
Ook dattet tijdlik loon, hetwelk men overvloedigh
Hier werft, dit volk bederft, zo zijnze veel hooghmoedigh
Trots, wrevligh, eighenzinnigll. omdat haar ghedacht
Met schoolse leer vermast8 is, elk zich zelven acht
Recht-wys en recht geleerd : en zijn door die verkecrtheid
Veel onbequamer om tot ware God gheleerdheid
Te komen: door die waan dat dit geleerdheid is.
Ziet, SPIEGELS , wat ik kal. ik dut, ik suf gliewis,
Dat ik u hemelval, en wonder spraak, doe spreken :
Dewijl doch dit gherijm niet is voor slechte 40 leken :
En by dees schoolgeleerde isset zotterny
Wacht dies by haar gheen ander loon als spotterny.
Recht zeitmen, die de waarheyd zeit mach niewers banken,
Maar zelf zult ghy dit les u hebben te bedanken,
Indient ant hert u treft, en dat gij sleclls de leer
Des schijngeleerdheids bezicht, om alzo te eer
En voechlijker door hulp van redekavlings klaarheid
Te spoen na heilgheleerdheid, en haar dochter waarheid
Zy komt alzo te nut. byzonder nu ter tijd,
Dat elk (door haar misbruik)) verroert in kerke strijt,
In Aristotels broek" , in duysterheid der rechten ,
In lijfghevTaarlik Artsenys natuur-bevechten :
Zoo reiktse zelfde hant , tot haar faalgrijpens boet.
De mensch doch slecht en recht,die haar in't quaad noch gloed
3 Zat. 4 (Zinspeling op het weiden [met de oogen] in de boeken. 5 Redetwist.
6 Tot meester gemaakt. '7 Gebakkalaureerd, met den eerst te verkrijgen graad
in eene akademische wetenschap beschonken. 8 Overladen. 9 Zinspeling op zijn
naam en dien van 't gedicht. 40 Eenvoudige, 14 Moeras.

302

KERSTLIED .

Gheniet , ghaat vailigltst duer : natuur-gods les eenvuldigh
Leit hem ter zalicheid , onmoeyelijk, onsehuldigh.
De kindse slechte luy ghemeenlik leven best.
De eighenwijsheid is alleenlik onze pest.
Gheleerde zijn verkeerde, na ons ouders zeggen.
En hoe gheleerder hoe verkeerder in 't beleggen.
Maar schierrijk" l die alleen is wijs en welgheleerd ,
Die hier, godvolgigh, alle ding ten besten keert.
Daartoe geeft schoolgeleerdheid hulp den wel bedachten
Die door haar kunst en wetenschap na wijsheid trachten.
Diens grond, is kennis van Goods wyze ghoedicheid,
En 's menschen onmacht dwaas : die tot ootmoedicheid
(De grond van alle dueghd) u brengt. 't is maar qua wennisl!.
Ook dwaalbaar misverstand , en achteloosheids schennis ,
Die ook by schijngeleerde zalicheid belet.
Te meer, want hier bezinningh zelden iemand redt.
Ghelijk de beenen stark zijn die de weelde draghen ,
Zo ist een manlik helt , die liefds eighen behaghen ,
En trotse hovaardy, ontworstelt of vermijt.
Wie heeft dit oit ghedaan ? die kunstghier 13 Demokrijt
Acht wel het tijdlik klein , doch dies ook alle menschen
Die zulx , meestal alleen , na jaghen , lieven, wensehen.
Maar Sokrates recht wijs gheacht is in 't gemein :
Die was heel schoolgeleerd , en in zijn oghen klein :
Ook Kebesl4 , Epikteet l5 : en nu by onzen tijden
Een Frans man van den bergh' 6 zet schools verstand ter zijden,
En ziet door zellefs kund des menschen yl vernuft;
Dat meest; door schoolgeleerdheid, min weet, en meer suft.
41 Met rijpen rade. 12 Gewooate. 13 (Samenstelling als wijs-geer). 44 Leerling
van Sokrates; omst. 400 j. v. Chr. 't Hem door Spieghel en anderen toegeschreven Tafereel is echter van later hand. 15 Vrijgemaakte slaaf ; filozoof ; 94 j.
Aa Chr. 16 Michel de Montaigne (geb. 2 Mt. 1533 , -- 13 Sept. 1592).

WELKOMSTGROET TE KERSTMIS.
[Einde der XVIe Eeuw; nieuwe spelling.]

Zijt welkom lang verwachte Leeuwl,
Uit Jacob's Juda's groot geslacht geboren,
1 Schriftuurlijke benaming van J. C. ; gelijk de overige in dit lied voorkomende.

IIERSILIED.
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Tot stuiting van Jehova's toren
Zoo overlang gewenscht van eeuw tot eeuw ;
0 werelds Heiland groot van macht ;
Zijt duizendvoudig welkom in der nacht !
De dag ontzag uw komst en is .geweken ,
De zon verdween
En is bezweken ,
Toen uw schijnsel scheen.
Zijt welkom licht der middernacht,
Voor dat gy ons in 't duister komt verschenen
En doet de duisterheid verdwynen ,
En licht ons middagklaer met groote kracht !
Zijt welkom Tetragrammaton 2 ,
Zijt welkom licht, veel meerder dan de zon,
Zijt nog tien duizend malen wellekomen ,
0 licht van licht ,
Tot schijn der vromen
In der nacht gesticht !
Zijt welkom machtig koningszoon,
Uit [Davids ouden] konings stam gesproten ,
Beroemdste adel van de grooten ,
Zijt welkom uit uw Vaders hoogen troon !
Doet op uw poort , Jerusalem !
Uw Koning is alreeds te Bethlehem ,
't Is Davids rechte nazaet; ziet, uw Koning
Leit in een stal:
Geen slechter woning
Is er in dit dal.
Zijt welkom groote werelds Vorst,
ij t welkom die uw slaven komt bezoeken ,
Gelijk een kind in slechte doeken
Omwonden en soberlijk uitgedorst.
Eilaes ! ik heb geen welkom gaef,
Want ziet , ik ben maer uwen armen slaef,
En zijt gy zelf die daer ik moet van leven ;
Z

2 Vier-letterige :

1-nrti (Jehovah). Opmerkelijk is, dat in vele talen de

IL Naam met 4 letters geschreven wordt; bijv. (Deck , Deus, Dieu, Gott. Om
die reden heeft men bij ons wel Godt geschreven , ofschoon de d elders ale
sluitkonsonant gebruikende.
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Het is my smart ,
'k Heb niet te geven
Als alleen mijn hart.
Hoe nu, grootmachtig Vorst, hoe nul
Verlaet gy 't rijk ? veracht gy zoo de troonen ,
Om in mijn hart zoo klein te wonen ?
Ei, wacht een weinig, bid ik, 't is te ruw;
Ei , laet het eerst uw dienaer zijn ,
En zuiver maken, 'k zal uw helper zijn.
0 wonder , 't is in weinig oogenblikken
Wel na mijn zin -Ei , wilt niet schrikken ,
Komt er nu vry in.
Maer ach ! helaes ! ik ben te slecht3,
Ik ben niet waerdig om zoo grooten Koning
T'ontvangen in zoo slechte woning ;
Macr ach ! ik bid , heb deernis met uw knecht ;
Ik bid , spreek maer een Benig woord ,
Op dat het na uw zin mijn ziele hoort ;
Mijn hart zal door dat woord zoo heerlijk wezen
Als geen paleis
Ooit was voor dezen ;
Ei , voldoet mijn eisch !
Nu , machtig Koning, is 't bequaem ,
Zoo laet my toe om na 't geluk te trachten ,
U in mijn harte te verwachten —
Ei , komt er in , in uwen eigen naem ,
Ei zoo mijn Vorst , ei zoo mijn Heer !
Hoe minlijk doet gy uwes knechts begeer.
Hoe kan hy grooter hemels vreugd ontmoeten?
Gy schenkt uw slaef
Een hemels zoeten ,
Ja veel grooter gaef.
Zijt welkom Vorst Athanatos4,
Zijt welkom goede Koning Adonai5,
Zijt welkom Vredevorst Sadai6 ,
Zijt welkom wereld-Heiland Ischyros7,
3 Gering. 4 Onsterfelijke. 5 De heer God. 6 Almachtige, 7 Sterke.
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Zijt welkom heer Homousion8 ,
Zijt welkom groote Tetragrammaton9
Zijt welkom grooten overal regeerder !
Emanuël' 0 ,
Ja nog veel meerder ,
Held Ezechiëlll !
Gy die des Hemels hoog bestier
Verlaeten' [hebt] om 't heil der werelds rnenschen ,
Die na haer zielen welvaert wenschen,
Erbarmt u over my , ellendig dier !
Blijft altijd by my tot mijn end,
En hoedt my voor des vyands helsch torment !
Ei , laet ons door den Satan niet verleiden !
Blijft by ons, Heer ,
Opdat wy scheiden
Mogen nimmermeer !
0 goddelyke Majesteit ,
Op Kerstnacht uit een zuivre maegd geboren,
Die nooit haer maegdom heeft verloren.
0 groote priester in der eeuwigheid !
Zijt welkom in uw eigen goed !
Wy vallen nu voor uwe krib te voet ,
En schoon gy schijnt een kind , o Heer der Heereis !
Gy [richt] ons lot ,
Ik wil u eeren
Als mijn grooten God.
Gy komt van passe met uw macht
Om in ons hart een vredevuer te stichten
En ons in 't duister te verlichten ;
Dat is , o Heer , de rechte tijd , by nacht.
De nacht der boosheid door aw licht
Verdwijnt en klaert zich, wijl het duister zwicht ,
De heldre dageraet die moet verschynen
De donkerheid
Die moet verdwynen
Wijlze uw schijnsel mijdt.
ten in wezen [met den Vader]. 9 Vier-letterige. Zie 2. 10 God moet ons,
Gods kracht.

8
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Verlicht , o kind van Bethlehem ,
Ons hart en ziel, ons gansch gemoed en zinnen
Op dat wy u te recht beminnen ;
En leidt ons in het hoog Jerusalem !
Laet in ons hart uw kribbe zijn ,
En blijft in eeuwigheid altijd by mijn ,
Laet u de zorg voor my zijn aenbevolen !
Mijn hart is teer ,
Maer zal niet dolen ,
Zoo gy 't hoedt, o Heer.

,

-osoSPREEKWOORDEN.
[Van JOANNES DAVID, Priester , geb. te Kortrijk 1545 ; - te
Andwerpen , 9 Aug. 1613.]
Die vier begheert , die soecket

in

d'asschen.

Die- vier begheert, die soecket in d'asschen ,
Want claer ghemeynlijck 'tvier onder schuylt :
Deur eyghen wijsheydt hen velen verasschen1;
En heden weyghert2 , die naermaels muylt3.
Ten is niet al wijsheydt, of geldt, dat puylt.
Oude vossen zijn quaet out vangen.

Oude vossen zijn seer quaedt om vanghen
Want sy het al weten watter op loopt.
So zijn oude grijsaerts quaet om verstranghen4,
Want wijsheydt light daer ghednynt en ghehoopt.
De hervarene men niet licht en verkoopt.
1 Bewerken op 't onvoorziens hun eigen val. 2 Weigert [raad of dienst].
3 Die later de lip laat hangen , mort [om 't gemis]. 4 Vast te zetten.
-e0-0-____._,

DE GHEESTELIJCKE JACHT.
[De dichter BERTELMEUS BOECX , Prins van de Rederijkkamer der Ongeleerden te Lier , omstr. 1600 , stelt in dit lied
den Goeden Herder voor als een vurigen Jager.]

DE GIIEESPELIJCKE WAIT,

»Wel op , wel op , ick gae ter j acht
Nemen op de herten acht.
Steeckt met sporen!
Blaest den horen !
Nempt den swijnspriet in u bant ,
En met vlijt de netten spant !
» Altijt het herte vluchten wilt
Doer den Bossche : ongestilt
Loopt en rennet
Niet en kennet
Oft het vvant is oft niet ,
Diet van verre tomen siet.
» Sullen u dan de boomes dicht
Decken , o hert , voer myn gesich t ?
Zal de varen
U bewaren?
Lal het lis oft sal het riet
Maken (lat ic u vinde niet ?
»0 neen , ick can sien overal
Op de bergen , Bosch en dal ;
Laet u vangen
Neempt u gangen
Naer den jager , bidt genae ,
Eer hy tswijnspriet doer u slae !
3) Om u te dooden jaeg ick niet;
'K come u hielpen uyt verdriet ;
Uwe wonden
Wel verbonden
Sullen van mijn Banden sij u
'K giet er olie op en wijn.
_) Compt , dorstich hert , tot dees fonteyn ;
Drinket van dees beke reyn ;
Laet u laven ,
Rust van draven ,
Ligget hier int groene gras ,
Of gevanckenis vrydom was !"
Christus den Heere jaget sterck
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Tsondich herte nacr zijn kerck
Om te geven
Teeuwieh leven.
Laet u vangen , geeft u bloot ;
Gy sult leven in den (loot !
TROOST CHRISTUS' LEDEN.
[Refereyn van den Rederijker JAconus CELOSSE , die tot
devies voerde : Ick wen ;ch om 't best , Fakteur van de te
Leiden gevestigde Vlaamsche Kamer de Orange Lely , voerende tot spreuk In heft groeyende. Deze Kamer heeft met
dit refereyn , op een uitgeschreven onderwerp , den prijs gewonnen (zijnde een beker van 10 lood) op het „Ganst-thoonende Iuweel" van Haarlem (zie bl. 310).]
Ghy die wilt sijs gheacht van Christi Leden schoone,
Roemende u der deucht, die 't liefdich vier ontsteect ,
De daet die moet den roem al clacr- bringhen ten toone,
Anders ten bast al niet, wie daer af schryft of spreeet :
Als u ghcloovcs eracht niet als den dagli uyt-brecct.
\Vat sal men voor glieloof in u lien of onthluten ?
Elck weet, uyt 'tydel vat ghecn vochtigheyt en leeet
1Jut dorre wortels doch slet men niet vruchtbaers sproten.
Dus gloyd' inwendich liefd', laets' ooc vlammen van buten,
Toont doch der liefden aert, is liefd' in u gheplant
Sydy een boom vruchtbaer, lact mereken awe fruten ,
Groeyd' liefd' in u oprecht , toont daer af 'treehte pant :
Souct ghy 't vast' fondament, en hand' dan niet op 't sant,
Soo guy u red'lic acht, licht acht dan op de reden:
Sydy noch slaef noch kindt ghebruvct veyhcits verstant
Sydy een ridder clone , van u moet zyn ghestrcden.
Lie ft ghy Christcin het hooft, soo troost dan oock zijn leden.
Christum, uyt wien dat comet 't levens fontein ghevloten,
En die van zijn Ghemeent liet hooft is onberlect ,
Voor wien by heeft uyt liefd' zijn dierbaer bloedt vergoten ,
En so ons sond' onrcyn met zijn liefde bedect ,
Heeft seer sorghvuldich hier zijn liefde uytghestrect
tot zyne leden crane , de arme al te same
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En ons met reden goet tot haerder hulp verweet,
Segghend': wat ghy haer doet liefdich in mynen name,
Dat doet ghy my seer milt. Dus met liefden bequame ,
Die hongli'ricli , dorstich zijn , laeft haer met spys en
(dranck:
Die nacct, of vrcemdelingh is, elect., herberglit het lichame;
Groot sal wesen hier naer u loon en uwen danck ,
So ghy den stam bemint, draeglit oock liefd' tot de ranck.
\Vilt uwer levens tijt in dese deucht besteden,
Doet liet Godlijek bevel an d'Arme out en cranck
Met een blymoedich hert, wort u Christ'lic ghebedent,
Lie ft ghy Chrislurn het hooft, soo troost dan oock zijn leden.

Troost haer liefdich en soet, Christi leden vercooren ,
De wyl ghy tijt en goet noch hebt in u gesticht,
Vertouft niet tot dat ghy het beyde hebt verlooren:
Wijst haer niet vander hanclt, doet u schuldighe plicht,
Slacht niet de rijeke vreck , dinet om zijn swaer ghericht :
Gaet blydelick tot haer , waer dat zy zijn gheseten.
Laet blincken als de sonn' uws gheloofs wacre licht,
Sij t niet gierich bedrouft , als 't ionghelingh vermeten :
Den Phariseeuschen roem sy ooek van u versmeten.
Blaest basuyn , noch trompet , als ghy toont uwe deucht,
Met een hert ongheveynst lact haer u weldaet weten :
So vervult ghy 't ghemoet met Christelicke vreucht
Met yder een wert ghy en dek met u verheuclit ;
Met rust en vrede goet suldy nac 't eeuwich treden.
Vergaert hier Benen schat, die ghy naer vinden meucht.
Volght d'arme weeuken doch , en doet nae Paulus seden.
Lie f t ghy Christum het hooft, soo troost dan oock zijn leden.
Prince.
Prins'licke broeders al , die gheernc in dit leven
een Christen waert bekent, en u oock maect bereyt
Om te tomen by hem in zijn Rijcke verheven
Vought u dan op het pat, dat u daer vredich legt.
Liefd' met 't gheloof verknocht, d'wele nimmermeer en
(scheyt.
Dat is den rechten wegh om tot dees vreucht te raceken.
Wie den2 gierich versuvmt, dat naemacls seer beschreyt,
i [Een aa?moesj gevraagd. 2 Dien
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Een droppel water niet mach by hebben noch smaeeken;
Doet de Arme dan deucht; veel vreucht sal u ghcnaecken;
Mont-Christenen niet zijt, want 't sou u vallen swaer,
Om sien uw's gheloofs vrucht; menichte daer nac haecken ;
't Ghekarm der Arme och ! clinct tot den Herviel claer.
Doet so lob heeft ghedaen , toont u als een pylaer :
Dinet wat d'Apost'len wel in Naere tyden deden ,
Hoe dek litmaet oprecht liefde toond' openbacr.
Sydy Abrahams sact, laet u hert' zijn besneden.
'We f ghy Christum het hooft, soo troost dan oock zijn leden
n lief/en groeyende.
-o-k.,',o-

HEBBEN EN ONTBEREN.
[„Tweede Uytcomst vandc Eerste Geschiedenis” van het
Spel van Zinne, waarmede door de Hollandsche Rederijkkanier
van Leiden

Witte Accoleyen ,

genaamd

Liefd' es 'tfondament geIuweel" (zi3 b1. 178) ,

wedijverd is op het „Gonst-thoonende

dat de „loflijcke Stadt Haerlem, ten versoecke van
nog bestaande Rederijkkameri

[de heden

Trom moet bli cken", had

„in 't

licht gebracht" , in het najaar des jaars 1606 ; welk Zinnespcl
door de „oordeelders (daer toe van stadts weghen verkosen
sijnde)" den hoogsten daartoe uitgeloofden prijs , namelijk een
beker van 24 lood , is waardgekeurd. Wellicht is op dit oordeel niet zonder invloed gebleven , dat de Fakteur met behendigheid aan liet slot van zijn stuk de verschillende Kamers
en in zonderheid de „Haerlemsche Magistraet" loffelijk vermeldt.
Al de onderwerpen , op dit „Iuweel" behandeld , bewogen
zich om de prijsvraag : „Wat den Mensche mach wecken om
den Armen te troosten ; ende zijnen Naesten by te staen."]

Gelthebbend' mensch, Quistgoedt, Vreekhegt, een Bedeldo.
(Quistgoet hoort van verre toe.)
elthebbend'naenscla.]
[G

Hoe qualick is den mensch nu hedens daechs daer aen ,
Alst al geloopen is , en 'tbest al om gedaen ,
So is men noch begaen » waer Blek met 'tgelt sal blyveis :
Iek heb wel geit, mer wat sal ick daer me bcdryven ?
Want hou ic't lang, by my , 't is claer mijn schade groot ,
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En door 'tuytsetten van 'tgelt comter veel in noot :
Want 'tuytstellen is bloot » quaet yemant te betrouwen.
En mits de Lombaert gaf veel woeckers, liet ic't houwen
hem : mer dat is nu heel uyt, oock 't geloof en gebiet1
by de Coop•luyden is oock dicmael groot verdriet :
Op vaste gronden, siet» , wil Blek seer weynich geven,
End' ick had gaerne veel , want 'tis nu dier te leven ;
Den besten raet waer goet om verseeckert te zijn.
Quisfgoet.
Wel vader , geeftet my, ick sal u helpen fijn,
Iek ben den dienaer dijn » , die sulcx weet te handelen.
Gelui.
Iae maer men most met my met gocdertrou wandelen :
Soud' ghy my weten wel te stellen goeden borch?
Quist.
Ba jae, in trouwen jae, en hebt voor mijn geen sorch.
Hier comt dit out wijf weer, die salt weer al bederven.
(Vreckheyt tornt uyt.)
Vreckheyt.
Als ick de werelt sic ick moetet schier besterven ,
Hoe cost'lic is het volck , hoe cost'lic is't gecleet
Heel cost'lic is den tijt , ick sic mijns herten leet ,
Elck is hoevaerdich breet » , al blijftet te betalen ,
'Tis wonder waer zijt al beloopen ofte baelen ;
Iek prijs 'tgelt inde kist, met menich schoon stuc gout,
Het comt so wel te pas als men traech wort en out ,
Het troost ons hert, verflout», dat geraect is in schaden.
Gelth.
Dit wijf dat is wel wijs, 'twaer goet met baer beraden ,
Cost zy my helpen slechts aen vast en groot gewin.
Preek.
Wel vrient, ghy schijnt bcswaert wat hebt ghy in den sin?
Hebt ghy behagen in » sult een out wijfs manieren ?
Golfla.
Iek ben in't hart ontstelt, noch mach ick niet luy tieren2,
End' yemants trouwen raed' waer my een vaste truck,
Preek.
Al 'tgeen dat ick vermach; het zy oo; in wat stuck ,
i Leven en bieden. 2Ik kan in ledigheid niet tieren, niet aarden en opkomen.
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is t'uwen diensts geluck», wilt my doch niet verswygen.
Quist.
'Tis een soet beetgen , jaet, ghy meuchter lust na crijghen ,
Sijn vijghen nu paertsdrec? So is de saeck onclaer.
Vreck.
Mer doch wie sijt ghy dan, ghy schijnt vol sorchs voorwaer,
Wilt vry treden wat naer », en my u saeck ontdecken.
Gellli.
Ick ben een sulcken mensch die niet weet te bestrecken
'tgeen van den Heer my is gegheven en ghegont ,
Ick soud' niet gaerne hier in d'werd begraven "tpont
dat ick ter deser stont» heb van den Heer ghepresen.
Vreck.
Ick merck ghy sijt vol gelts, en so beswaert mitsdesen,
En 'tis wel reden oock , want 'tbeswaert menich mens.
Quist.
Had' ic"t in mijnen hant den wech wees ic't naer wens
hoc datmen 't in dees' grens » sou moghen vast belegghen.
Gellli.
Wat soud' ghy daer me doen ? wilt my sulcx recht uytseggen.
Het mach so sijn ick sal becl volghen u advijs.
Quist.
Besteden soud' ic't claer aen lijfftocht, sijt ghy wijs,
Soo creecht ghy daer off prijs » en oock van rustich baneken
en teeren van voor off een schelling op twee blaneken ;
Het waer versekert dan voor eenich bancqueroet
by mijn gespeelkens2 clouck. Och, daer ist immer soet :
Den Rinschen coelen wijn, van suycker goe hancketten;
Daer machmen ancxst en sorch wel op d'een sijde setten,
En dan weet yder een waer dat doch blijft sijn geit.
Gellli.
Ghy en dient my gansch niet , de sorch ghy meer versnelt ;
Waer ick dan niet gequelt » om aen ander te gheraken ?
Quist.
Affborghen most ghyt d'een, en uwe schult versaecken,
U sorch is al te groot , ghy sorcht doch al le veer.
2 Speelmakkers.
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Bedelaer.
Den Armen staet doch by ! het loon dat geeft de Heer :
Ick vaLhier schier ter neer » , want ick heb niet om t'eetcn.
Gelth.

Laet my ongequelt orient , ick heb my al gequeten ,
Het hooft is my ontstelt , ghy comt in't quaet saysoen.
Bedelaer [keert zich tot Vreckheyt].
Nu vroutgen, ick bid u, wilt ghy het beste doen ?
Wilt mijnen honger noen», end' mijnen dorst wat slissen.
Preek.
Iae vrund' al heb ick wat , ick en macht selfs niet missen ,
Had' ghy 'tuw' wel bewaert , ghy leet nu geen verdriet.
Bedelaer [keert zich tot Quisfgoel].
Och jongman, ick bid doch , mijn ellend' wel aensiet ,
Geeft my van 'tuwe yet n, en wilt u mijns ontfarmen.
Quist.
Niet liever en doe ick , dan geven aen den Armen ;
Ier "tis mijn leet, mijn buy13 heb ick niet byder bant.
Bedelaer.
Dus wijst men d'Armen hier nu meestendeel van cant !
Ist niet een groote schant »? o Heer wilt ons vertroosten,
Wat heiptet datter nu veel cooren comt van Oosten ,
Als 'tvolck ons niet en geeft, 'tis reden dat 'thert truyrt.
Preek. (Hy gaet in.)
Dit is gild' 1i van u volck, dus wort u werek besuyrt,
Dus gaetet buyrt aen buyrt » ,die 'tgoet te vrouch verbrassen !
Daerom doch lieve vrient , wilt op den haspel passen ,
Hout u duym in de hant , dat is wel veer het best.
Quist.
So ghy volcht haren raed' , so hebt ghy 'tarehst op 't lest ,
Veel liever had ick pest», dan sulck een bruyt te legden.
Die vreckich is van aert, sal selden cost bereyden :
Want zy bleef schier wel loot, om de waerd' van een duyt,
Slecht eeten en slecht in haer cleeren is dees' bruyt ,
Die woont by dese druyt 4 » , die moet wel leeren vasten,
Suyr wey is haren dranck . wat noot s v doch al gasten ?
'h Buidel. 4 Vriendin,
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So ghy haer volgen wilt , u leven is vercocht.
["reek.
Veel beter ist verspaert , dan licht om hals gebrocht.
Die 'tsparen heeft besocht 5 » ,dacr liet men rijcdom meeren,
Eer gby een doyt uyt geeft, wiltse driemael om keeren,
En hout. u geit by u , so blijft ghy wel gerust.
Gelth.
Tot geen van tween heb ick een sonderlinge lust ,
So 't geit my niet en blust b » , wacr soud' ick dan of leven,
Niet gaernc soud' ic't oock verbrassen of weck geven.
Ghy sijt te gierich , vrou, alst blijet aan uwen staet.
Quist.
Die in haer handen raect » , sulek een 't niet wel en gast,
Splijtpenning , Selden-vroo 7 , dat sijn haer gespeelinnen :
Dus hout het vry met my , ghy sult noch vreuchde winnen,
Elck sal beminnen u , ghy wcrt ge-eert , geacht.
Gelth.
Want hy is daer best aen , die niet van sulck geslacht
is, noch met u verpacht», want 'tsal doch altijts falen;
Dies moet ick ander volck met voor-ract 8 achterhalen ,
Die my doch raden "tbest tot mijn eer end' proeffijt.
Dus gas ick deur; mijn hart dat lijt nu grooten strijt.
(fly yaaet in.)
Quist.
Dat visgen sijn wy quijt» , dat is ons al ontvlogen ,
lek had hem wel alleen in 't striek seer fray getogen ,
Nier ghy bederitet al , vrou Suys-muyl door 't geraes.
Freek.
Ghy sijt en blijft altijt een Quistgoet, armen dwaes!
Ghy sijt niet van mijn aes a, verscheyden sijn ons wercken.

Quist.
Ghy sijt een grimster quaet, en ick doe vreuehd'verstercken,
Vaert nu wel, ghy die sijt te gierich nae den aert !
['reek.
Vaert ghy oock wel , die oyt 0 sijn schoone goot verspilde,
Ghy die doch niette 40 mijt ter werelt hier verspaert.
S Beproefd. 6 Les git. 7 Zelden-vrolijk. 8 Voorlicbting. 9 Steeds, 10 Leen
nrjt (wormijen); 't geringste niet.
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Quist.
Vaert nu wel , ghy die sijt te gierich na den aert ,
Voor vrou Splijtpenning sijt ghy doch te recht vermaert.
Vreck.

En ghy voor een Quistgoet, end' voor een groot vuyl gilde".
Quist.
Vaert nu wel , ghy die sijt te gierich na den aert !
Vreck.

Vaert ghy oock wel , die oyt sijn schoone goet verspilde !
Hy waer seecker niet wijs, die ons om ons vel vilde.
I 1 Gildebroeder.
--010-

REDERIJKERS-LIEDEKEN.
[JACOB DUINGLO (spreek uit : Dwinglo) , voerende als devies
Dwinght

u

seleen ,

Fakteur der Rederijkkamer de Roo Rosen

Aensiet de joncheyt , heeft
met dit liedeken op het bl. 310 gen. „Inwoei" van Haarlem
van Schiedam , onder zinspreuk

den prijs behaald , zijnde een beker van

8

lood.]

Ghy alle die daer Christum roemt ,
Die door 't geloof u zelven noemt
Te sijn sijn ledematen :
Al ist dat uwen mont uytspreect ,
Dat Godes lijefde in u steeet ,
Ten sal niet connen baeten ,
Hoe ghy aensiet uws broeders smelt,
En slu tet voor hem toe het hert ,
Soo yvdat hy blijft in rouwe.
Maer laet uw roem niet ijdel sijn ,
Sterct u gheloof met daden fijn ,
Soo blijncket uwe trouwe.
Denkt hoe u Christus heeft glierijft!
Siet aen sijn grondelose lijefd':
De schatten der genaden,
Die hy soe rijeklick heeft ghestort,
Op dat ghy (door sijn lijden) word'
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Van s'doots verderf ontladen :
iilerekt hoe hy met sijn dierbaer kloet
L1 arme ziele heeft gevoel ,
Gewasschen en herschepen :
Soe dat ghy blijft tot aller stout
In Godes heylsaem reyn verbont
Met lijf en zijel begrepen.
Als u ghemoet dit overleyt ,
Ghedeneket dan wat danekbaenceyt
Ghy weder sult betonen
Lact hert en sin dacr sijn beducht r ,
Hoe ghy (met weder-liefdes vrucht)
Sijn liefde sult belonen.
HIy
. will gheen reuck noch o{ferwerek ,
Iaer dat ghy sult (in liefde sterck)
Barmherticheyt bewijsen ,
Dat ghy sult houden s'vryheyts wet,
Den armen (in gijn plaets' gelet)
Hier ciccden ende spijsen.
Dat is hem lief cn wacrd ghedacn ,
Gewis wil hy sulcks nemen aen
Als acn sijn selfs persone :
Want a twater dat men d'armen sellenot
In synen naem , hy steeds gedenet
Selfs in des Hemels troone.
En die der liefden wcrck uitricht,
Diens licht sal by het elaer gesicht
Des daeg'racts sijn geleecken :
Gods liefd' hen van 'tverderf bevrijt,
Sijn ziel besprengtse t'aller tijt
Als soete water-beecken,
0 Princen , sayt u gaven dan
i er onder d'armen ouden man ,
Soe ghy te doen sij t schuldich :
Wie op der armen acker sayt ,
Voorwaer met vreucht hy weder may t
De vrucht sijns sacds thien-vuldich.
R

j

1 Bekommerd.
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Daerom uyt liefd' hun dorst doch lach ,
Hun leven in u kist niet graeft5 ,
U pont wilt wel besteden ,
Maect dat u hulp nijet lang vertooft3 :
Maer soo ghy lievet Christum 'thooft
Soe troost dan oock sijn leden.
Begraaft. 3 Uitblijft.

-o o-,
DEN BEQUAMEN TIJT,

[„Actus I , Schena I” van het Spel van Zinnen , op IIaarlems „Const-thoonend Iuweel" (zie bl. 310) vertoond door de
Vlaerdinghsche Rederijkkamer d' Aker-boom , voerende tot spreuk
Aensiet lieft (liefde) , welke Kamer op dat Iuweel op twee na
het schoonste , zinrij leste „vuurwerk" had bijgedragen , van
„'t verste" gekomen was , en het beste gezongen had. Haar
Fakteur heette GERBRAND LOECKEFIER , dik tot devies had
Schout nat altgit. j

Den Barmhartigen mensch.
Als ick aenmerck en aenschouwe , met verwonderen ,
U overgroote tracht , o mijn Godt , hooch verheven
So aenden vierigen blicxem, als aen 'tverscliricklijck don(deren
Daermede dat ghy doet Bergen en Bosschen beven.
En als ick oversie en aenmerck daer beneven ,
Den blaauwen Hemel claer, gestert, die ongefaelt ,
Door uwe groote eracht, eeuwich loopende wert gedreven
rontsom des aertrijcx cloot. En hoe de See bepaelt
is , door u wijshcyt groot , die nemmermeer en dwaelt.
En oock hoe d'acrtrijck schoon, is verciert aen allen lijden :
So denck ick, o mijn Godt, wat den Psalmist verhaelt,
Wat is doch van den mensch alsnu in desen tijden?
Dat ghy hem sijt gedachtich, en hein vertroost in lijden •
Want ghy maect dat hy Godt seer ghelijek » is,
Ghy seghent synen arbeyt, en doet hem verblijden
Iae maeckt dat hy van goederen overvloedich rijck n is ,
Hoe wel dat hy cattiviehl , en niet dan aerd' en slijek » is.
I Ellendig.
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Voor dees uwe goethey t soo moet mil! Biel li loven ,
Macr noch bysonder , Heer , voor u groote weldaet ,
Die ghy my hebt bethoont, als ick was verschoven
door de sonde boos , en ghevallen in u ongenaedt ,
Also dat ick eeuwich most sijn gheweest versmast
van u, mijn Godt en Heer , en blijven in uwen thooren :
Ten waer u groote lieft, daer door ghy my van 't quaedt
hebt verlost: en door uwen Soon my wederom vercoren ,
Dies ick sijn meed' gbenoot ben , en door hem herboren,
Also dat ick beken dat het sulcx is , o Heer ,
Dat by my heeft verlost, die anders was verlooren:
waer voor dat ick en can u voldancken nemmermeer.
En boven dees ghenaed' , begaeft ghy my oock seer
door uwe milde bant met uwen seghen grootelijck ,
Die ghy my noch toesendt , dies ick tot uwer eer ,
Die weer ghebruycken sal, aen die leven blotelijckA
in den Bequamen tijt, die my hier toe is nootelijek.
Hier gaet den Barmhertigen mensch sifted inden sloe!
van Verghelenheyt, ende oversief sijn voet ende
schadi : waer door dat h y in slaepe valt.
Oud! ende Arm. Den hon yerighen. Den nacelen, (d'.4rmei4
comes hier le samen uyt,)

Oudt ende Arm.
O ouden dagh !
Honyheriyen.
O hongers strael3 !
JVaeclen.
O beclaechlijcken stant !
O armoede swaer Oud!.
Ilonyheriyen.
Hoe doet ghy ons d'ooghen wryveti.
Naesten.

Hoe doet ghy ons queelen4.
Oud! ende Arm.
Hoe swaer is uwen slach.
2 Naakt, 3 Pijl, 4 Kwijnen.
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Ilonyherigen.

Ghy rijt bitter als regael5.
1Vaecten.
Biet ons niemant de handt !
Oudt ende Arm.

0 ouden dach !
Bongherigen.

0 honghers strael !
1Vaecten.

0 beclaechlijcken stant?
Oudt ende Arm.

Ist nu anders dan het plach ?
Honyheriyen.

Sijn wy verlaten altemael `t
Naecten.

So blyven wy in schandt.
Oudt ende Arm.

Dat is seecker en waer.
Ilonyherigen.
Waer sullen wy doch blyven ?
1V aecten.

Wy moeten noch steelen.
Oudt ende Arm.

0 ouden dach !
llongherigen.

0 honghers strael !
I aecten.

0 beclaechlijcken stant !
Oudt ende Arm.

0 armoede swaer !
Hongherigen.

Hoe doet ghy ons d'ooghen wryven.
11 aecten.

Hoe doet ghy ons queelen.
Oudt ende Arm.

0 Barmhertich Mensch ; laet het u [niet verveelen'
ons een aelmoes te gheven ! wilt u ontfarmen ;
Vertroost ons arme oud' lVlenschen; ons druck wilt lleelen,
En hebt medelyden met ons ellendighe Armen ,
5 Rattenkruid. 6 Te veel zijn.
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Deelt ons wat mede, laet ons noot u erbarmen
Godt salt u loonen tot allen stonden.
fl ongherigen.
Den wreeden honger heeft ons schier verslonden;
Och wie sal ons troosten oft\ helpen uyt behouwen?
Oclt isser nu gheen barmherticheyt meer bevonden
So mach leven ons t'samen wel rouwen ,
Wee ons te sijn ghebooren al hier van vrouwen :
Wy sterven duysent dooden door des honghers pijn.
En siet hier den Dorstighen die ghenen adem can houwen
door ghebreck van dranck : dus helpt hem en mijn.
0 doot, o doot, ghy sout my nu aengenaem sijn,
Waer't mogelijck , dat ghy mocht mijn leven enden.
lVaecten.
0 Barmhertich mensch, sult ghy u tot ons niet wenden
Sult ghy ons niet helpen naer u vermooghen ?
So moeten wy vergaen , door sware ellenden ,
Wee ons, dat wy ons moeders borsten hebben gesooghen.
0 Barmhertich mensch , doet eens open u ooghen ,
Siet ons ouden , armen , ellendich voor u staen ,
Versaet onsen honger : want de spijs is ons ontoogheri ;
Laeft doch ons, dorstighen , nae des schrifts vermaen.
Wy die oudt , naect en bloot sijn , wilt ons niet versmaen.
Coomt onse crancheyt te hulp met uwe deucht.
Laet doch ons, vreemdelingen, niet ongetroost gaen :
En vertroost ons, gbevanghen, terwijl ghy noch meucht,
Och , waect doch op, en ons herte verheueht !
Door u barmhertige wercken betert ons suchten ,
Godt sal weder in u daden rapen gheneucht ;
Dus gheeft ons uyt lieft , ende weert ons duchten 7 ,
Wy en weten naest Godt gheen ander om by te vluchten :
Want wy sijn out, vreemt, crane, en weten niet wat
(te maecken.
Den mensch blijft noch slapen, sy gaen rontsorn hem staeia
Oudt ende Arm.
Och wie sal hem uyt den slaep opwerken.
flongherigen.
Iek hoop hy sal selfs ontwaeeken.
7 Verdrijf onze vrees.
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lVaecten.
Is hy niet doot? och, wilt eens by sijn handen trecken !
Oudt ende Arm.
Och ! wie sal hem uyt den slaep opwecken ?
Hongherigen.
Ick en derf niet ghenaecken tot dier plecken.
iYaecten.
En ick en derf hem niet aenraecken.
Ouch ende Arm.
Och ! wie sal hem uyt den slaep opwecken.
Hongherigen.
Iek hoop hy sal selfs opwaecken.
lVaecten.
Laet ons hier een weynich onse dachten staecken :
En met verduldicheyt na den Bequamen tijt trachten ,
(Den Tijt uyt.)
Wy mogen 't beste hoopen en 't sal ons oock ghenaecken ,
Godt salt met ons versien , 'tzy' by daeg oft nachten.
Nu siet waer den tijt coomt daer wy na wachten.
(De Armen gaen op heer knien ter neder hueken.)
Den Bequamen tijt uytcomende singet dit navolgende
liedeken.
Ontwaeckt o mensch ghetrouwe ,
Die vergeet Gods weldaet ,
Eer dat ghy coomt in rouwe :
En den tijt van u gaet.
Hoe hebt ghy dus vergeeten
Gods goetheyt o ! ghy mensch ,
Dat ghy dus sijt gheseeten ,
Is al naer Duyvels wensch.
Staet op en wilt ontwaecken ,
Bewijst nu heft met vlijt ,
d'Armen hier navr u haecken ,
Hun doch barmhertich sijt!
Wilt doch o ! mensch verachten
21
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Dees vergeetenheyt boos :
En hoort der armen slachten ,
Die voor u staen althoos.
Den Bequamen fijt spreec!:
Och! dat alle menschen eens te recht condcn bemcrckcn,
Hoe costelijek dat den tijt waer , en wat grooter schadt
hv is , en wat yder mensch behoort te wereken
in des tijts bequaemheyt, ick segge dat
by van elck een beter in waerden sou sijn ghehouden wat,
Dan hy alsnu is , 'twelck men moet beclaeghen.
Maer ghy Vcrghetenheyt, ghy maect den mensche mat,
Door u soet schijnende slaep legkt ghy hem stercke laghen :
Also dat den Barmhertigllenoock vergeet 'tGodlijck ben agen :
En door uwen slaep nu vergeet den bequamen tijt,
Die ick moet orweclen sonder eenich vertraghen ,
(Hy dopt.)
Hou, hou, ghy mensch ontwaeckt , siet waer ghy sijt.
Den mensch opspringende.
Wel wat is daer? wie is die hier dus vrijt?
Wie sijt ghy die my dus onbesehaemt coomt stooren ?
Laet my doch slaepen ; wilt ghy vechten , ick soeck
(ghecn striajt:
En laet my met vreden, ick can nae u niet hooren.
Tif.f.
0 Barrnlierticli mensch , siet wie u somt te voorcri ,
Siet den Bequamen tijt, die gby moet nemen waer,
Om den armen deucht te doen, anders genaect Gods tbooren,
En ghy wert uwen tijt quijt, die cort is als een haer.
Want als den Arent snel [,die] vliecht hier ende daer ,
Oft ghelijek eenen [pijl] die Naest wert wech ghedreven ,
Soo gae ick snel voorby , aensiet ghy my dan naer ,
Soo can doch niemant niet my u weder gheven,
Dus vermaen ick u, o mensch, en coom u noch benevens,
Waect uyt vergeetenheyt daer ghy in sijt gheseten.
(Hy clop!. )
Barmhertighen mensch.
Och ! laet my slaepen.
Plaats mij nog aan uw zijde.
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Tilt.
0 ! neen wilt den Bequamen tijt niet vergheten
alsnu tegenwoordich , soo ghy met ooghen siet ,
Bewijst barmherticheyt, wilt van u schatten uytmeten
aen dees arme oude , eer dat den tijt verschiet.
Den Tilt blijft wandelen over ende weer. Den Barmhertighen wrijft sijn ooghen, de Armen bidden.
Oudt ende Arm.
Och ! is by wacker ?
Hongherigen.
My dunct wel jac.
Il'aecten.
Och ! spreeckt hem aen , masker.
Oudt ende Arm.
Och ! hy is wacker.
Hongherigen.
lek wert dagelijcx swacker.
lVaecten .
Och ! laet bewijsen ghena.
Oudt ende Arm.
0ch ! is byJ wacker ?
Hongherigen.
My dunct wel ja.
Oudt ende Arm.
0 ! ghy Barinhertighe , thoont nu u hulpe dra ,
En coomt ons oude , arme , ellendighe te baeten ,
Laet medoghentheyt u hert doorstralen vroech en spa ,
Bewijst barmherticheyt , en wilt ons niet verlaeten.
Hongherigen.
Een weynich broots waer my soeter als f ionich raeten ,
Och doet aen ons barmherticheyt, 'tis mijn begheeren :
Spijst doch met broot , och en wilt ons niet haeten;
Laeft onsen dorst , die ons seer coomt deeren.
Naesten.
Och deylt een weynich van 't overvloet uwer cleeren ,
Op dat ick mijn oude leden voor de coude mach bewaren,
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Die Naest sijn verstijft. En die Heer der Heererf
zalt u vergelden eer seer lange jaren.
Barmhertighen niensch.
11 eiachten souden mijn hert seer haest beswaren ,
0 ghy oude , arme , nack. te onnosel welpen :
Maer wat soud' ick gheven mijn lieve kaeren o ?
Iek heb nu niet over; op een ander tijt sal ick u helpen.
Oudt ende Qrm.
Och ! lacy, ocli armee.
Ilongherigen .
Waer stillen wy nu blyv€n ?
iYaeclen.
Wie zal hem dan onifarmen ?
Oudt ende Arm.
Ocli ! lacy , och armen.
llongheriyen.
Hoe steecken mijn darmen.
Naesten.
Wie sal ons nn geryven ?
Oud! ende Arm.
Och ! lacy, och armen.
Ilongherigen.
Waer sullen wy nu blyven ?
Naecten.
Van coude duncken mijn leden verstyvcn.
0 ! benauden daeh , o drocifelijeke uuyr
0 1 druck boven druek, daer men af mach schryven :
Hoc doorenaecht ghy ons herten ende natuyr.
Bequamen lijf.
0 Mensche, Mensche, hoe toont ghy u dus suyr:
lek mereke wel wat u noch is ghebreeckende.
Ghy en hebt gheen liefde, in u brandich als vuyr :
Iae lieft gebreect u noch , en sy moet u sijn queeekendc,
Armen 't zamen.
Och dats waer , dats waer,
9 Vrienden,

JUBEL-JAAR-LIEDT.
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Tij t.

Siet waer de Liefde toomt, nu sijt niet smeeckende,
Dees sal u doen helpen met Schriftuyrlijck bewijs.
Lie f te toornt u yf

1600.
JUBEL-JAAR-LIEDT.
OP SIl1IPELIJK GHELOVEN EN WELDOEN.

[Door

SPIEGHEL

den Kamerbroeders In Liefd' bioeyende

toegezongen , en sedert gedeeltelijk opgenomen als volkslied.]
't Is huyden een dach van vrolicheid ,
Zoo wij dit Jubel-jaare
Verlaten alle partydigheid,
En Christus vree bewaaren.
Wat is dat ons dogh twisten doet
In krijgh en moordt aldus verwoedt?
De liefd die maakt een Christen :
De haat teelt antichrists ghebroedt ,
Zy komt al uytter hellen gloed:
't Is duyvels werk te twisten.
Die Ikker1 heeft Iangli zijn Jubel-jaar
Met haat en nijdt ghebrouwen
Dies hy ons Christenen meest te gitaar
Door twist brenght in benouwen.
Dees heeft hy op de baan ghebracht ,
Hy stooktze noch met alder kracht,
Zoo dat wy al verflouwen ,
En storten in verdervens gracht
Met lijf en ziel , daar hy om lacht.
Is t niet tijdt op te houwen ?
Ons ouders waaren slecht en recht :
Zoo was ook haar ghelove.
Weetzuchtigheid broedt dit ghevecht,
Hout slecht en recht verschoven.
Zy bruykten Gods voort , tot Gods min
I Duivel.
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Dat duid nu elck een na zijn zin ;
Dit doet ons dus partyen.
Begheeft alzulcke twist beghin !
Haalt slecht en recht gheloof weer in ,
Zoo moghen wy verblijen.
Ons kindsheids kerke-kinder-leer
Die hield alleen van node
Het Vader ons, 't Gheloof, niet meer,
Beendijst2 , en Tien gheboden.
Och laat ons noch hier blijven by ,
Dees woord-twist stellen aan d'een zy ,
En 's duyvels list verfoeyen !
God is de liefd. Dit is het slot.
Wie in de liefd blijft blijft in God:
Laat ons in liefde bloeyen.
d'Hooftman en Kananeesche vrouw
Hadden maar slecht gheloove ,
Een hert ootmoedigh en ghetrouw ,
Vreemdt van woord-twists-haar-kloven
Ook vreemdt , en buyten Godes kerck ;
En krijghen (dits een wonder werck)
Huel3 by ons Heiland ghoedigh,
Voor haar dochter, en voor zijn knecht,
Door haar gheloof onwetel-slecht 4 ,
Maar llertigh en ootmoedigh.
Prince.
Ghy Christen prinssen wijs en vroed ,
Wilt ghy dees twist beslechten ;
Eyscht slechts gheloof, als Christus doet,
Verbiedt daarom te vechten.
Slecht ghelooen , wel te doen ,
Is deze kerk-twists rechte zoen.
O God wilt ons dat glleven!
Zoo moghen wy dit Jubel-jaar ,
U vree ghenieten alleghaar ,
En Christelijk wel leven.
d Zie bi, %1St , rit. 5. 3 Heul. 4 Zonder kunde en eenvoudig. 5 Eenvoudig.

MOEILIJKE WOORDEN,
DIE NIET , OF NIET GENOEGZAAM AAN DEN VOET DER BLAD-ZIJDEN VERKLAARD ZIJN.

A.

C. K.Q.

Aes. bl. 210. Spijs , waarop Kennis. bl . 80. Du kennis.

geaasd wordt; lokkebrood.
Gij kennet , wetct.
Aes. bl. 314. Voorwerp van Chierlic. bl. 140. Luisterrijk.
verfangst.
Kouter. bl. 299. Ploegijzer.
Ahornen. b1.11. Het HS. heeft
Quaets. bl. 210. Veel quaets.
hcenen , dat ahornen (booghou- Van veel kwaad.
ten) of hanen[houten] (van den
Queelen. bl. 318. nt. 4. - te
hanenbeuk) zal moeten zijn.
recht - kwijnen ; maar 't is ook
Al uut ende uut. bl. 58. Ge- kermen.
heel , ten einde toe (Van hier Cume. bl. 13. Naauwlijks.
de spreekwijs uit om een duit).
D.
D
Ave. bl. 76. Af (Drongen
af , drongen wech den koenen Dye. bl. 189. Dien.
Gr. v. L.).
Diere. bl. 10. Kostelijk.
Doe. bl. 10. Toen.
B.
Bancken. bl. 312. Banken en Doeddene.b1. 12. Doodde hem .
toeven , oorspr. blijven en wach- Doetmudecheit. bl. 9. De oodten; bij nader toepassing- blijven moedigheid.
zitten drinken , en opwachten Loghet. bl. 55. Deugd.
met spijzen. Men denke aan taDorven. bl. 180. Mogen.
felen. Banket enz. is hiervan. Duechdachtichede. bl. 80.
Bedie. bl. 29. Om-dat, want. Deugdhaftigheid. DeugdzaamBedrouft. bl. 309. Gierich heid.
bedrouft ('t Laatste is bijwoord).
E.
Bedroefdelijk , akelig gierig.
Eenpaerlike. bl. 103. 221.
Begaerde. bl. 23. Begeerde.
Beyheerde. bl. 146. Leider Aanhoudend , gestadig.
ane sijn begheerde: Zett'e er zijn
Eist. bl. 80. Is het.
zinnen , zijn begeerte , op.
El. N. 125. Anders.
Berechtes. bl. 22. Onder- Ember. bl. 36. Immer, altoos.
richt [ ] dienaangaande.
Enten. bl. 27. Ende den.
Beslaven. bl. 202. Door sla- Esser. bl. 248. Is er.
ven en sloven verkrijgen.
F. V.
Bestaan. b1.190.Ondernemen.
Blanck. bl. 312. Een munt, Faelgeert. bl. 225. Ontwaardig 6 duiten , d. i. 3 ets. breekt , blijft uit.
Vande. l,l. 11. Vond.
Blif. bl. 95. Uitstel.
Veer. bl. 313. Ver.
Bonsinyh. bl. 285. Bunsem.
Vel, bl. 135. Voorviel.
Borsseken. bl. 227. Beursjen.
Ver. bl. 27. Vrouw (Overig
Brocht. bl. 154. Aangebracht.

Buynsch. Buynscheme.h1.285. in jreer , samentrekking van
Bolen, beun i buen is gehemelte; jont en ver).
Vel coerne.bl. 71.Uitgelezene.
zie nu t. a. p. nt. 7.
1
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Verlegen. bl. 42. Bevallen.
Vermanen. bl. 184. Melden.
Verschoten. bl. 185. Voorbij.
Versien. bl. 321. Het versien.

Er in voorzien.

Verstrangen. bl. 260.
.Vii.c. bl. 128. Zeven-honderd.
Vinchene (verg. bl. 11, reg.
13). bl. 12. Ving hem.
Vort meer. bl. 95. Voortaan.
Vrie. bl. 38. Edele, aanzienlijke.
Vryen. bl. 248 , nt. 7. De
vrijheid , het gebied , buiten de
stad namelijk.
G.
Ghebakerloert. bl. 300. Ge-

Herne. bi. 11. Hem,
Hildic. bl. 18. Hield ik.
I. J. Y.
Jaet. bl. 249. Ja het (Achter

de bevestiging, herhaling van de
zaak waaromtrent de bevestiging geschiedt).
• Yet. bi. 108. Iets.
Yet. bl. 114. Maar eenigzins.
Yet. bl. 201. (Als bijwoord)
eenigzins.
IJ. bl. 103. Twee.
Joghet. bl. 72. Jeugd.
L.
Letten. bl. 13. Toefden.
Lude. bl. 10. Luid.
M.
Maerct. bl. 62. Bedenk, let op.
Mat. bI. 29. Gevangen.
Meinsche. bl. 14. Mensch.
Meistren. bl. 12. Meester-

bakkalaureerd , als in de nt.
gezegd is ; maar moedwillig tot
gebalcerluurd in betrekking gebracht , als : in de bakerluieren
gelegd.
worden.
Ghebrect. bl. 108. Ontbreekt.
Messaect. bi. 207. Verzaakt.
Ghederen. bi. 71. Deren.
Metten. b1. 14. Met den
Gedreven. Bliscap driven. (3n Naamv. meerv.).
bl. 42. Zich blij maken, jubelen.
Mire. bl. 69. Van mire.
Gheiren. bi. 276. Gaarne.
Van mijner (Voorzetsel met
Ghepens. bl. 25. Gepeins , den 3n Naamv. des Enkelv. in
gedachte.
't Vr. gesl.).
Gereet. bl. 12. Aanstonds.
N.
Ghewaerden, ghewerden. bl.
9. Voltrokken worden.
Negheere. b1.127. Te negheere,
Ghewinnet. bl. 87. Wint.
te enghener. Te gener (VoorzetGhicht. bl. 143. Zie bl. 73. sel met den 3n Nv. Vr. enk.).
Gierich bedrouft. bl. 309.
Nyet. bl. 190. Niet.
Zie Bedrouft.
Noit. bl. 13. Ooit.
Goet. b1.146. Goet van goude.
0.
Hoe veel in goudswaarde.
Gulden. b1.107. Gulden sporen.
Ontbonden. bl . 119. OntGouden sporen.
vouwd .
Ontran. bl. 13. (Van ontrenH.
nen , ontvaren.)

Orconde. bl. 1 0 . Getuigenis,
Haer. bl. 25. Hun.
Hant, bl. ill . Te hunt. Thands. tijding , teeken.
Hav p n bl. 12-1, Goederen. 1 Over lcr m.. bl. 17.Lang daarna.
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P.

Sublijf. bl. 275. (Het woord
beteekent) Gesmeerd , gewre-

Pladijs. bl. 203. Schol.
ven ('t kan bij Houwaert .dus
Poer. bl. 249. nt. 12. (Ver- wel een drukfout zijn).

keerd verklaard met „vrees")
T.
Buskruit , vuur. Ghy , zonder
poer - gij , die niet opvliegt als
zachter. bl. 226. Ten achtere.
buskruit.
Te Neme. bl. 123. Tot zich.
Port. bl. 297. Porren. AanTenen. bl. 14. Te een , tot
sporen.
een , op een.
R.
Ter. bl. 103. Ter weren.
Rabbauken. bl. 227. Kleine Naar de waereld.
Tgarseken. bl. 198. 't Gerstdeugniet , tuchtioze knaap.
jen , den gerstkorrel.
Roec. bl. 63. Kraai.
Tierst. bl. 65. Zoo haast.
Ruunt. bl. 29. Fluistert.
Twaren. bl. 122. Voorwaar.
S. Z.
Twint. bl. 180. Zier, beuzeSarnite. bl. 106. Samite roet. ling , zoo veel als niets (als
Rood samijt , sameet , fluweel. bijwoord : geenszins).
Tzijnen. bl. 210. Tot zijn ,
Schierrijk. bl. 302. 't Woord
schijnt een samenvoegsel van naar zijn.
Spieghel. Schier-loos is onvoorU.

bereid , onbedacht , onvoorzichtig ; schier-rijk dus het tegenovergestelde daarvan.
Zeder. bl. 134. Sedert.
Siden. bl. 107. Ziide.
Sinnich. bl. 137. Wijs.
Sleypt. bl. 210. Sleept.
So. bl. 81. Naar mate.
Somme. bl. 15. Somnmige.
Sone. H. 26. So en (Zoo ,
met de ontkenning).
Staen. Liet haer - staen. bl.
111. Hield op van te -.
Stac. bl. 111. Doorstak.

titer. bl . 21. Uit der (Voorzetsel met den 3n naamv. Vr.
enkelv.).

w.
Wail. bl. 139. Wel.
Wale. bl. 22. Wel.
Wijs. bl. 134. Des were hi
menigher sorghen wijs : zoo
kwam hij tot de ervaring van
menige zorgen.
Weeuken. bl. 309. Weeílw tjen
(in spijt van de voorafgaande d').

AANWIJZING DER STUKKEN.
NB. De spelling van het meerendeel dezer gedichten komt
niet in alles over-een met die , waarvan zich de oorspronkelijke dichters bediend kunnen hebben. De afschrijvers , van
later eeuw dan die der auteurs of een ander gewest bewonende
dan zij , hadden steeds de gewoonte hunne eigene spelling toe
te passen op de werken , die zij kopiëerden ; eenige stukken
hebben ook sommige uitgevers van onze tijd naar een spellingsstelsel ingericht , door hen opgemaakt uit eene vergelijking van meerdere voortbrengsels van het zelfde tijdvak. In
zoo verre is deze laatste systematische spelling de ontrouwste,
als juist de afwisseling van spellingsformen, bij den zelfden
schrijver , ter uitbeelding van bijna gelijke klanken , tot het
eigenaardige onzer literatuur van vóor 1600 behoort. Al de
stukken van den MIDDELEEUWSCHEN LEEFTIJD (1100—U50)
komen bovendien in de hier gevolgde texten met eene
spelling voor , die toch immer tot de Middeleeuwen behoort ;
en na de uitvinding der drukkunst heeft men eenige meerdere
zekerheid , dat het handschrift van den auteur met het algemeen spellings-charakter, en de variatiën daarop, vrij wel gevolgd
is. Intusschen zijn , in het OVERGANGSTIJDPERK (1450-1550)
en het laatst der AVIe Eeuw , de afwijkingen van het oorspronklijk opstel in den oorspronklijken druk wanstaltiger dan
die der afschrijvers van vroeger tijd ; om dat de afschrijver toch
vaak iets verstandelijks in de plaats gaf van hetgeen hij terughield , terwijl de zetter , bij veronachtzaming van den grondtext , meest blindelings te werk ging. Wij hebben doorgaands
alleen veranderingen gemaakt , waar de text blijkbaar verminkt was.

Algemeene Inleiding.
Wat Kunst in 't algemeen is en Dichtkunst in 't bij..
zonder.
Dichtsoorten.
. . . . . . . . . . . . . .
- Verdeeling der Geschiedenis onzer Dichtkunst in tijdvakken,

Blz.
2.
3.

AANWIJZING DER

STUKKE.

33-1
Blz.

Aanvangspunt der Nederlandsche Taal- en Dicht4.
geschiedenis.

Inleiding tot de Middeleeuwsche Poezij :
Algemeen charakter. . . . .
5.6.
Hoofdverdeeling der stukken. . . . .
6.
Epiek , didaktiek — lyriek — dramatiek. . . . .
7.8.
Wenk tot verstand van het Dietsch of Middelnederlandsch. 8.
Pater Noster.
Volgends de Iezing van het Middeleeuwsch Leerdicht
Der Leken S p i e g h e l, door JAN BOENDALE, genaamd DE CLERC , uitg. door Dr. M. De Vries , in
de Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde ; Lei). ..
den (1844-9.
De Lofzang van Maria.
Met de fout van het HS. uitg. door Prof. G. J. Meijer
in Dl. V, st. II. der Werken van de Maats. v. Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1838).
. . . 9.
Zegevrij is beerenvangst.
Een der twee kleine fragm. van het Ne vel i n gen lie d,
volgends het HS. in bezit van Prof. C. P. Serrure.
Met enkele leemten uitgegeven in Mones Anzeiger fur
Kunde der teutschen Vorzeit , J. IV. 1835 , en daarnaar , nog meer verminkt , door Prof. G. J. Meijer
(Groningen , 1838). . . . . . . . . . . . 10.
De Berg van Syoen.
Uit de Reis van Sin te Bran d a e n ; uitg. volgends
het zoogenaamde Hulthemsche HS. , en nog eens volgends den jonger text van het Comburgsche , door
Jhr. Ph. Blommaert , in zijne Oudvlaemsche Gedichten ; Gent , 1838 en 1841. . . . . . . , 12.

Spreekwoorden.
Uit het Eerste Boek van Rein a e r t de Vos , Episch
fabeldicht ; uitg. door J. F. Willems ; Gent, 1836.
Uit den Roman van Karel den Grooten en
zijne XII Pairs, een gedeelte van den R o man
der L o rr e i n e n , uitg. , in de Werken der Vereeniging, bovenvermeld, door Dr. W. J. A. Jonckbloet,
Leiden ,18 .44. Uit E s o p e t of „Fabelen van Esopus
berijmd in de XIII. Eeuw" , uitg. door Mr. J. A.
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Blz.
Clignett in zijne Bydragen tot de oude Nederlandsche Letterkunde; In 's Gravenhage , 1819. . . . 15.

Uitwij keliiigs-lied.
Uitg. met nog andere koeptetten door J. F. Willems in
zijne Oude Vlaemsche Liederen , ten deele met de melodiën , Gent , 1846-48. Langen tijd heeft de aanvang
van het le en 5 e koep. gegolden voor dien van twee
onderscheiden liederen. . . . . . . . . . . 16.
Verschalking van Bruin den Beer.
Uit Boek I. van R e i n a e r t de Vos, bovenvermeld. 17.
Strijd van Karel met den Zwarten Ridder.
Uit C a e r l ende El e g a s t; uitg. door Prof. H. Hoffmann von Fallersleben in zijne Horse Belgicce , Dl. IV
(Leipzig, 1836) , volgends twee uitgaven , die nog tot
de XVe Eeuw gebracht worden, en de „oudste bekende
bron" , die volledig is , van dct dichtstuk oplet eren. 22.
Versmachting naar de liefde Gods.
Medegedeeld in de Prijs- Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst door Dr. F. A. Suellaert (1838). 25.
Vrouw Ayes zachtmoedigheid.
Uit Renout van Mon talbaen (of de Vier Heemskinderen) uitg. door Prof. H. Hoffmann von Fallersleben , Horce Belgicce. Dl. V. Breslau , 1837. . 26.
Zedespreuken van Dyonisius Cato.
Uit den D i e t s c e n Cat oen , uitg. door Dr.
W. J. A. Jonckbloet ; Leiden , 1845.. . . . , 28.

Verdichte doodstijding.
Uit Floris ende B1ancefloer door DIEDERIC VAN
ASSENEDE, uitg. door Hoffmann , Horce Belgicce ,
. . . . . . . . .
DI. III ; Leipzig , 1836.

30

Moed en Goed.
Slot van een stuk van NOYDEKIJN , uitg. door Mr.
Willem Bilderdijk in zijne Taal- en Dichtkundige
Verscheidenheden , D1. III ; Rotterdam , 1822. . .

32.

Raadsel.
Uitg. door J. F. Willems in zijn Belgisch Museum zoor
de Nederl. Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis
des Vaderlands. Dl. V. Gent , 1841.
De oplossing is : pap. . .

34.
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Blz.

De Ridder — Benaliktijn.
Uit Willem van D r i n g e n, door CLAIS VERBRECHTEN , uiig. door Willems in het Belg. Museum,
Dl. VII. Gent i 1843. . . . . . . . . . .

35.

Reinaerts en Isegrinls bezoek der Apinne.
Uit B. II. van Reinacrt de Vos, door WILLEir,
den dichter van Madoc , naar de kopij van CLAES VAN
ACEN , 't zoogen. Holl. HS., dat de varianten van
B. I en den text van B. II geleverd heeft voor
Willems bovenaangehaalde uitgave van het Ned.

Dieren-epos ..

. 39.

Van Sinte Margrieten.
Naar een fragment van een Martelaarsboek, uitg. , in
het Belg. Museum , Dl. I , Gent , 1837.. . . . 47.

Pe

Bevrijding der Jonkvrouw.

Uit den Roman van Wa1ewein, door PENNINC en
PIETER VOSTAERT , uitg. door Dr. W. J. A. Jonckbloet in de Werken der Vereeniging voor de oude
Nederlandsche Letterkunde, bovenvermeld : 1846—
De legende aangaande den heiligen Graal (1) vindt
haar oorsprong in het zoogen. Evangelie van Nicodemus , waarvan in zonderheid het XIIe Hst. aan
den H. Joseph van Arimathea gewijd is ; deze oorkonde , vermoedelijk van de Ve Eeuw, gewaagt
echter niet, zoo als de legende en daarop geborduurde
romans, van Josephs prediking in Engeland en zijn
derwaards overbrengen van den Heiligen Beker. .

3o.

Fabelen.
Uit den E s o p e t , uitg. door Clignett in zijn Bydragen , bovenvermeld. .
. 63.

De Kraai en de Vos. .
De Wolf en het Lam.
De Ezel en het Flondtjen.

„
„
64.

Het afscheid van Hector.
Uit de T r o j a e n s c h e , 00rlog , aan SEGHER DIERE
GODGAF toegeschreven , uitg. door Blommaert in zijne
Oudvlaemsche Gedichten , boveng. Dl. I. . . , . 65 .
Graal in 't Romaansch beker beteekent. Zie ook
Le roman da Saint Graal; p. ij et x. Borels verklaring
van St. Graal, hierb. bl. 50 me@gedeeld, is daarmede niet in tegenspraak ,
zoo het Romaansche woord uit Saing-réal kan afgeleid zijn.
(1) Roquefort bewijst dat

Francisque Michel ,
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Maerlants inleiding en besluit van den Rijmbijbel.

Blz,
De uitgave van den R ij m b ij b e I door JACOB VAN
MAERLANT is in bewerking bij Dr. P. J. Vermeulen.
Deze stukken zijn door Prof. B. H. Lulofs opgenomen
in zijn Handboek van den vroegsten bloei der Ned.
Letterkunde ; Groningen , 1 845 ; de verbeteringen ,
tusschen [ ] , zijn grootendeels genomen uit fragmenten bij Clignett in zijne Bydragen , boveng. en bij
Vermeulen in zijn Leven o. H.; zie hieronder, bl. 336. 68.

Toespraak van Hertog Jan van Brabant.
Uit den Slag van Woeringen, door JAN VAN
HEELTI , uitg. door J. F. Willems , onder den titel :
„Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende den Slag
van Woeringen van het jaer 1288 , enz. Brussel ,
1836" ; zijnde den deel van de Collection des chroniques belges inédites , publiée par ordre du gouvernement. 73.

Strijd van Hertog Jan van Brabant en den Grave
van Luthsenhorch.
Uit het zelfde werk.

.

. 75.

Bij de luite.

de Minneliederen van Hertog JAN VAN BRAuitg. door J. F. Willems in zijne ti iaemsche
Liederen . bovenvermeld.

Uit

BANT ,

Des menestreels vriendinne.
Meimaand.

78.
78

De H. Franciscus van Assisi en zijn medgezel
voor den Sultan.
Uit Sinte Franciscus leven, van MAERLANT;
) in de Werken
uitg. door J. Tideman (1847—
der meergen. Vereeniging. ..

79.

Sint Franciscus' afsterven.
Uit het zelfde werk.

Recht.

. .

. 81.

Uit W a p e n e Mar tij n , door MAERLANT ; uitg. door
Prof. M. Siegenbeek, in de werken der Maatschappij
van Ned. Letterkunde Dl. III, en volgends een ander
HS. door Dr. E. Kausler in zijne Denkmaler altniederldndischer Sprache and Literator , Di. II; Tubingen ,
85.
1844. . . . . . .

33,
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Julius Caesar.
Uit

den Spieghel liistoriael, „ofRijmkronijkvan

JACOB VAN MAERLANT ,"

Eerste Paertie ;

8 Bn.

vormende 2 boekdeelen, uitg. door Mr. J. A. Clignett
en Mr. J. Steenwinkel (te Leyden 1784-85) ; de
Tweede Paertie ontbreekt ; de Derde Paertze (weder
twee boekdeelen) is gedeeltelijk uitgegeven door Mr.
W. Bilderdijk , met aanteekeningen van Steenwinkel
en hem-zelven (Amsterdam , 1812) , gedeeltelijk door
eerre Kommissie (Amst. 1849 ; aanteekeningen van
Dr. Halbertsma hierop liggen afgedrukt) ; geheel
namens het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten. . .

$8.

Ter Kruisvaart.
Uit den Lierzang Van den Lande van Overzee, .door MAERLAN T met fouten uitg. door Mr.
II. van Wyn , in zijn Huiszittend Leeven (Dl. II ,
st. I , den Haag , 1812). ..

90.

0 Intemerata.
Het Ave Maria uitg. door Jonckbloet in de Voorrede tot Beatrijs, eene sproke uit de XIIIe Eeuw,
Rotterdam , 1841 ; de lofzang-zelf door Kausler , in
zijne Denkmiíler , boveng. Dl. II. . .
.

93.

Gevangenneming van Floris V.
Uit de R ij m k r o n ij k van MELIS STOKE , laatst en
best uitg. in 3 deelen door M r . Balthazar Huydecoper ; Leyden , 1772. . . . . . . . .

96.

Melis Stoke aen Graaf Willem III.
99.

Uit het zelfde werk. . .

Ridderuitvaart.
Uit Het daghet in den Oosten, te vinden in
Willems Vlaemsche Liederen , bovengenoemd. . .

101.

De Waereldling.
Uit de legende van de H. Barladm en Josaphat,
waarvan een fragment uitg. is door Dr. M. De Vries
in De Jagers Taalkundig Magazijn , Dl. IV , Rót. . . . . . . . . . .
terdam , 1838. .

102.

Hoe [her Hugen van Tyberien] den Conine
Saladijn ridder maecte. .
Uit H u g o v an T a b a r i e door

HEINE VAN

AKEN ,
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Blz.
uitg. door Willems in het Belgisch Museum, Dl. VI.
Deze Heinric van Aken is niet met Claes te verwarren, den afschrijver van Reinaert de Vos (zie hooger). 104.
De stervensstonde van den Zaligmaker.
Uit het dichtwerk Van den Levene ons He ren,
uitg. door Dr. P. J. Vermeulen ; Utrecht , 1843.

110.

Godfried met den baard.
Uit de Brabantsche Ycesten „of Rijmkronijk
van Braband door Jan de Klerk van Antwerpen"
(JAN BOENDALE , gen. DE CLERC), uitg. door Willems
(Brussel, 1839) op den voet van den Slag van Woeringen; zie boven. Het vervolg (1843) , zie hieronder.

112.

Van Gods Wesene.
Uit Der Leken Spieghe1 door JAN BOENDALE,
gen. DE CLERC , uitg. door Dr. M. De Vries , in
de Werken der Vereeniging boveng. (1844— ). .

114.

Hartverheffing.
Uitg. door Willems in zijn Vlaemsche Liederen. . .

116.

Des Heeren komst.
Uit den S pi e g h e l h is t or i a e l toegeschreven aan
LODEWIJC VAN VELTNEM, strekkende ten vervolge
op Maerlants werk ; met fouten uitg. door Isaac
Le Long ; T' Amsterdam , 1717. . . . . . . 117.

Volle Maan in den Waterman ---een doodsteelken.
Uit Die Cracht der Mane door HEYNRIC VAN
HOLLANT , uitg. naar eene bewerking van Prof.
J. Clarisse in de Werken der Vereeniging, bovengen. 119.

Jesus voor Pilatus.
Uit Der Leken Spieghe1,. bovengenoemd. . . 120.
Van Sinte lierstinen.
Uit het Leven van S te Christina de wonderb ar e door Broeder GERAERT , uitg. door Prof.
J. H. Bormans ; Gent , 1850 (In dit stuk is de Uitgever letterlijk getrouw aan het HS. gebleven ; alleen
de punktuatie is er bijgevoegd) . . . . . . . 124.
Een Preek van Sint Amand.
Uit bet L even van S i n t e Amand , „Patroon der
Nederlanden" , door GILLIS DE WEVEL , uitg. door
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Jhr. Ph. Blommaert voor de Maetschappy del
Vlaemsche Bzbliophilen; Gent , 1842.. . . .

127.

hereen 1ng van Moeder en hind
Uit E s m o r e i t, uitg. door Hoffmann , . lorm felgicw ,
Dl . VI ; Breslau , 1838.. . . . . . . . . 129.
Het bij dit stuk aangemerkte omtrent den ouderdom der
Nederl. dramatiek , moet verstaan worden , niet van kluchten veldspelen , welke Frankrijk reeds vroeger gekend
heeft -- maar van eigenlijke dramaas , die Bene plants
innemen naast onze groote romans der middeleeuwen.

't Mirakel van Amsterdam.
Uit Van den Sacramente van Aemsterdaln
door WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH , uitg. door
Ds. P. Leendertz , Wz. ; Sneek , 1845. . .

133

Van Orphaen ende die goede Lylnpiose.
Uit Der Minnen Loep van DIRC POTTER , uitg.
door Ds . P. Leendertz , Wz. , in de Werken der
Vereeniging, boveng. (1845--1847). . . . . . 13G,

Zelfbeoordeelitrg van een Chronijkdichter der
XVe Eeuw.
Uit de Brabantsche Yeesten, IIe Dl.,door een
Ongenoemde; uitgegeven door Willems. Zie boven. 142.

Van den verwenden heuser.
Door JAN VAN HOLLANT, uitg. door Willems , Belg.
. . 145,
Museum , Dl. X , Gent , 1846. . .

Och gedinck mijns!
Uitg. door Willems , in zijne Oude Vlaemsche Liederen. 149,
Die drie Lantsheren.
Uitg. door Willems , in de Oude Vl. Liederen.

1 50

Mariaas huurlijk en boodschap.
Uit de Eerste Bliscap van Maria , uiig. door Willems
in zijn Belg. Museum , Dl. IX , Gent , 1845.
. 151.

Kerstzang.
Uitg. door

Willens , in zijne Oude Vl. Liederen.

. 15I

Inleiding tot de Poiizij der Renaissance.
Wat de Renaissance is. . .

. 1555
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Biz,
De Kritiek , zich boven de Ir unit en de Godsdienst
.
.
.
stellend.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
155.156.
Outeeniging van geest en slof, van gedachte en beeld. 156.157.
Vier eenzijdige kunstrichtingen, . . . . . 157,158.
Rederijkkamers — Hervorming -- Vrijheidszucht. . 159.
Te-rug-werking. Anita, Bijns ..... . . . . 160.
Val der Natuurpoëzij -- opkomst der Kunstgedichten (1). 161.
Overheersching van het Grieksche en Romeinsche element. Strijdigheid tusschen het leven en de poëzie. 162.
Cats , Huygens , Anna en Maria Roemers , hooft. 163.
. 164.
Maatschappelijke en nationale toestand. ..
165.
. . .
.
Vondel.
. 166.
Zuid-Nederland •
. .
. .
.
. . . . 167 .
.
Achttiende Eeuw.
.
.
Fransche invloed. Hoogdravendheid en sentimentaliteit. 167.
167 168.
Samenvatting. . . . .

Het Hildebrantslied.
Uitg. door Willems in zij n Belg. Museum Dl. VIII ,
Gent , 1844 , en 0. Vl. Liederen.. . . . .

.

169.

Van twee Conincskinderen.
Uitg. door Willems in zijn 0. Vl
Hoffmann in zijne horen Belgicre
.
.
.
.
.
.
.
.
1833 .
.

Liederen en door
, D1. II; Breslau ,
.

.

.

.

.

.

172.

Van halshell Bar'rerYiorlt.
Uitg, door Willems in zijne

Dude Vl. Liederen. . .

173.

Ocit ewidi is so law.
Door ,JAN BRUGMAN , uitg door Hoffmann ,
t
Belgieu , Dl. H , boveng.
.

Van

. 175.

k-tif estL •

Duo. 1'A.',I , t,,LNI

iii G',' LI

Horse

DL Roovr1r L , 'tstg loot''illems
Mo.euin 1)l, IK ; Gent , 1815.

17

Spreuk= :.
Van THOMAS A kE1UPIS , uitg. doos Prof L. G-. V i,seher in zijne (nog onvoltooide) Geschiedenis der
Letteren en Kunsten in Nederland (?) , Utrecht ,185*. 181.
(5) NB. Bier, waar Kunst tegen Natuur overgesteld wordt, wordt zij in Ica
perkier zin verstaan dan tot op bl. 160 in ons boek bet geval was. Zie wat Kunst
in 't algemeen is op bi. I. Hier beteekent Kunst meer de onder voorheersching
van het verstand met volkomen bewustzijn aangewende werktuigelf jke inspanning
des geestes van den enkelen persoon , ter voortbrenging van gedichten.
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Door ANTHUENIS DE ROOVERE , uitg. door Willems
in zijn Belgisch Museum , Dl. IX; Gent, 1845. . 181.

Die Teen pluynien en can strijckeu.
Devies.
Van den

zelfde ,

uitg. door den zelfde ; aldaar.

. 18,

't Goede fondarnent.
Naar Boëtius ;

uit : Dat weerdich bout, boecius de consolatione philosophic , te troos'e, leeringhe ende confoorte aller mensclien. Gheprendt te Ghend by my
Arend de Keysere; 1485..
•

.

.

.

.

.

.

.

182.

Een Ilarptoon der Verloofde.
Door MARGARETA VAN OOSTENRIJK , Uitg. door Willems , 0. Vlaamsche Liederen en Belg. Museum ;
I ; Gent, 1836. . . . . . . .
.

183,

Hoe dat vrou Margriete in Spaengien ont•
fangllen was.
Uitg. door Willens in het Belg. Museum , Dl. IX. . 183

Beurtspraak van de ziele , den Engelbewaarder
en den Bruidegom.
Door DIRCK VAN MUNSTER ; uit Een suverlijc Boecxken , in welcke staen scone legsen ende veel scone
gheestelike liedekens (Antwerpen , A. van Berghen)

1508. Volgends een minder zuiveren druk uitg. door
in zijn Belg. Museum, Dl. V ; Gent , 1841.

Willems

185.

Het Enge pad.
Door Zuster BEETKEN VAN UTRECHT. Uit Suster Bertkens boeck overgenomen in den Algenaeenen .Konsten Letterbode , N°. 11 , 1850, door Dr. J. van Vloten.

189.

De Goede Tuinier.
Door de zelfde , ter zelfeer plaatse

.

189 .

Ter Kerstnacht.
Door de

zelfde ,

ter

zelfeer

plaatse.

`?^^

Jesus err de Minnende Ziel.
Door de zelfde , ter zeifder

plaatse

1 0:

r p1a,Ltoc.

1 g4

Met Jesum.
Door de zelfde , ter

zelfdl
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Van (lelt I1('1'togll vals Gelder.

„Historiae1 Liedeken" , uit het Haerlems oude Licdtboeck (Den 27 n . Druck ; t'Amsterdaru , 1716)
ook uitg in Willems' 0. Vl. Liederen. . . . • 195-

Meilied.
Door ANNA BIJNS ; getrokken uit het „Refereyn Boecx
ken" , getiteld : Een seer schoon ende suyver boeck ,

verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenadc
over die sondighe menschen. --- Daerboven die warachtighe oorsake vander plaghen groot die wy voor
ooghen sien , met vel scoone vermaninghen totter duecht ,
bewijsende dat een oprecht gheloove met een nieu leven
in Christo is , den rechten wech. --- Om Gods toorn
van ons te keeren , hier pays te vercrighen, ende
namaels het eeuwich leven, ghemaect met grooter const,
door die eerwerdighe Godvruchtige Catholijke ende ser
vermaerde maghet ANNA BIJNS , in den oprechten
Gheest Christi seer hooghe verlicht woonende binnen
Anwerpen , en die Jonchheyt instruerende in het oprechte Catholijck gheloove. (Tanwerpen by Peeter
van Keerberghe , ens, 1567). . .

.

.

. . .

.

p,,

Ter Geboorte van Philips van Oostenrijk.
Door MATTHIJS DE CASTELEIN. Ook uitg. door Mr.
J. C. W. Le Jeune in zijn Letterkundig overzigt

en proeven van de Nederl. Volkszangen sedert de
XVc Eeuw; 's Gravenhage, 1828.. . . . . .

1 0

Claghe.
Door JosINE DES PLANQUES ; te vinden in Willems'
. 200
Belg. Museum , Dl. VI ; Gent , 184.

De Visschers.
Uit het Esbatement van den Visscher ,

door CORNELIS
EVERAERT CORNELISZ. (van beroep verwer en volder) ; te vinden in 't Belg. Museum Dl. VI. So
reine verclaert , letterverzetting van 's mans naam ,
was zijn devies , bJj afwisseling met Ic come om

.

20-2

Uit een ironiek referein van ANNA RIJNS, te vinden
in haren bundel, bovenvermeld..

20-I

keeren .

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

Tis seer verkeert , dat placl1 te sijne.

Es

God heet

fnv -----

\vi(' mach 111v schaden.

Door ANNA BOJNS, als hoven

•

. 20
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Merten Luther en Merten van Rossoni.
Door ANNA BIJNS. Te vinden in 't Belg. Museum. Dl.
VII; Gent, 1843. . . .

2o0.

Psalmus . c . xlij.
Door Jonkh. WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, h
zijne Souter liedekens , ghemaect ter eeren Gods op
alle die Psalmen van David: tot stichtinghe ende een
gheestehcke vermakinghe van allen Christen Menschen.

(Tantwerpen , Symon Cock ; anno 1559). . . . 210.

Simeons Lofsangh.
Door den zelfde , aldaar. . .

. 212.

De vlucht naar . Egypten.
Uit een suverlyck Boecxken inden welcken staen veel
schone leysen , in Latijn ende in Duytsche (Gheprent
tot Aemstelredam , by my Harmen Janszoon Muller
[XVIe Eeuw]) ; naar het schijnt uitgegeven door de
Kamerbroeders In liefd bloeyende. .

4213.

Spreuken.
Uit laatst vermeld werkjen. .

15.

Bruislied.
Uit het Klein prieel der Gheestelyker melodyen (tot
Luyck ; XVIIe E. Nadruk van vroeger uitgaven)
bij vergelijking met onderscheidene andere texten.
Ook opgenomen in Willems' 0. Vl. Liederen.

2 1 t^ .

Van S. Maria Magdalena aen 't Gram' Christi.
Uit het Klein Prieel der Gheestelyker melodyen, bovengen. 21..

Nonnetjens-Paaschlied.
Uitgegeven in Hoffmansllorce Belgicw, Dl. II, bovengen.

2` ti.

Liedeken voor den Mey tijt.
Uit het Klein Prieel , bovengen. .

221.

Van den Casteele.
Opg. in Willems' 0. Vl. Liederen.

.

Het Bestandt met Frankrijk .
PEETER DE HERPENERS Factie oft Spel enz. Ter
begheerten van vele heeren , goede vrienden ende
liefhebbers der const ghedruct (Thantwerpen , 20

Mt. , 1556). Herdrukt in Willems' Belg. Museum ,
Dl. II , Gent , 1838, . . . . . . .

22.'

34`^
^
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Aen d'excellelite Roseane
Door LUCAS D ' HEERE.

Blz.

[Coleners 1.

Belg. Museum ,

Dl. IL

230

Antwoord an Lucas d'Ileere.
Door

ROSEANE COLENERS ;

aldaar. .

231,

Irooneei van de Edelen » victorioes".
Opgenomen door Dr. G. D. J. SCHOTEL in zijne Tiiburgsche avondstonden; Amsterdam, 1850. . .

232

Toneel uit een Geuzen-zinnespel.
Te vinden in 't Belg. Museum, Dl. VI, Gent,

1842. 234.

't Williefanus-lied.
Heer van S T . ALDEGONDE,
Naar de uitgave in het Geuse liedboek (Utrecht ,
1683; late doch vermeerderde nadruk van vroeger
uitgaven) , met vergelijking van den door Willems
gegeven text , in zijn 0. Vlaemsche Liederen. Men
merke op , dat de aanvangsletters van de eerste regel,
der koepletten 's Prinsen naam uitmaken. .

Door PHILIPS VAN MARNIX ,

23 ^

klacht.
Uit de Politieke refereinen, balladen en spotgedichten
der XVIe Eeuw , uitg. door de Maetschapp j der
Vlaemsche Bibliophilen; 2e Serie, N°. 7.

239

Meiplanting.
Opgenomen in Willems VI. Liederen.

239.

Belijdenisis en lBerouw.
Door TONIS HARmANSZ. VAN WERVERSHOEF , in het
Suyverlick boecxken begrypende alle de gheestelickc
liedekens , ghemaect eertijts by de salige Tonic HU?
-mansz.
enz. (Aemstelredam ; XVI e L.). .

240.

Dorheid.
Door ToxIs 1IAR,MANSZ. VAN WERVLRSHOEP als

boveni, r2 Ii .

let Souditeils-docliterkeii.
Door den zelfde , ter zelftier plaatse , met in-acht-

neming der verkortingen van het lied bij Willem
in zijn 0, VI. Liederen.

'

hei's!zall
In den bundel van Toni:, Ilaiinan,L. door Gene andere
Mand , doeh hier overgenomen aait hei l,l_ 341 gee,
',!n Ji' /10,2e r/JC,'2 Mei ie schone i+'ycco

...'i..
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Lit den langen Adieu.

Blz.

Medegedeeld in 't Belg. Museum, Di. III, Gent, 1839. 247.

Van EDUWAERT DE DHENE , LYMANS Zone.

Graf'schrif't op Eduwaert de Dhene.
Door hem-zelven , Belg. Museum. Dl. IL . . . . 250,.

Van de stad Gent.
Door MARCUS VAN VAERNEWIJCK. Medegedeeld in
Willems' Verhandeling over de Nederd. Tael- en
Letterkunde , opzigtelyk de zuydelyke provintien der
Nederlanden. Dl. I Antwerpen , 1819. .250

Den Lusthof der Maechden.
Door

IEHAN BAPTISTA HOUWAERT , in Pegasides
Pleyn , enz. Dl. I (Tot Rotterdam. Anno 1623.

2. 1.

Het Herte van Olympia.
Door Jonkh. JAN VAN DER NOOT. Belg, Museum,
DI. III. ..^

Zelfstrijd.
U

VOLCKE I{Ts. COORNHERTS (iomedie van Lief
int J. u. H. 1582. Te cope
den Hage tot Harper Joosten in de Papcstraet).

it DIRCK

en Leedt (Ghedi uckt

De

^5 ,

tiende penning.

Uit

het Geuse liedboek , bovengenoemd..

.

2 3.

Spaallsch recht en Spaanscll geweld,
Uit de Politieke Refereinen , bovengenoemd. . .

eloehey ! nu slaet de Spaengiaerts
Uit

het Geuse liedboek , bovengenoemd.

26?..

Van de couragieuse Brusselaers.
Uit

J)e

het Geuse liedboek, bovengenoemd. .

Lj. Psalm.

Poor PHILIPS VAN MARNIX , Heer van .

ALDEGONDI:

, uut pie Hebreisch,
spraecke in Nederduytschen dichte, op de ghee oorel fck,
Francoische Wyse overghesett, t'AntweI pen , by Gi

in zijn Boeck der Psalmen

Rade , ens 1590.

Volksgevoelen.
Lilt ic Polit iel „ "

.

264,

AAIMIRIIG DER STUKKE!I.

844

131z.

Bede.
Uit

Een geestelijck Lust-hoofken , met schoone lie f felijcke

geestelijcke Gesangen beplant , door eenen Catholijcken
Pastoor. Tot Emmerick (herdruk: 1685). . . . 269.

Satyre op den Prins van Oranje.
Uit de Politieke Refereinen , bovenvermeld. .

. 270.

Volkslied op Hembyse.
Uit de Voorrede van Het Beclach van Joncheer Jan
van Hembyse , uitg. door de Maetschappy der R.
Bibliophilen. N°. f .. . . . . . . . . . . 272.

In het Uiterste.
Uit De vier Uuterste , van de doof, van het oordeel,
van d'eeuwich leven , van de pyne der hellen, enz.
(In s'Graven-hage , bij Aelbrecht Heyndricxszoon,
Anno 1595.) NB. „D'Annotatien" van bijbelplaatsen , door den „voorsz. Autheur" regel aan regel
naast zijne vaerzen gesteld , zijn hier , tot plaats. . . . . . . 274.
winning , achterwege gelaten.

Quicken.
Door ROEMER VISSCHER. Brabbelingh. t'Amstelredam. 1669

276

Uit de Rommelsoo.
279.

Van den zelfde ; aldaar.

Op een brief.
. 279.

Door den zelfde ; aldaar.

Tafelrecht.
Mede uit de Rornmelsoo van den zelfde ; aldaar.

. 281.

't Nut der Kunst.
In 't Lof van Rethorica door den zelfde ; aldaar. . 281.

Wat liet beste is.
Door

HENDRICK LAURERSZ. SPIEGHEL.

In Roemers

Brabbelingh, bovengenoemd..

283.

Roemers antwoordt.
Aldaar.. ..

. 983.

Weeldedorst.
Liedeken van IT L.

SPIEGHEL,

in zijn Hert•spieghel

345
Blz.

AANWIJZING DER STUKKEN.

en andere zedeschriften (uitg. door P. Vlaming).

. . . . . . . . . 284.

Tot Amsterdam , 1694.

Rijkdom ende Armoe zijn goed noch quaed.
Uit D. V. COO INHERTS Recht Ghebruyck ende Mis-

bruyck van tijdlicke have. T'Amstelredam (A° 1620). 286.

't Recht Gebruik.
. 287.

Door den zelfde ; aldaar.

Stabat Mater.
Uit het Klein Prieel der Geestelyker Melodyen. Niet
opgenomen onder de door Willems' in zijn Belg.
Museum (Dl. III, 443 en volgg. Dl. IX , 402) ,
meêgedeelde 11 , 12 vertalingen. . . . . . . 288.

Bij 't zien van Christus , gekruist.
Uit de Geestelijcke Harmonie , van veelderley ende
uytgelesene , soo oude als nieuwe Catholijcke , Kerckelijcke Lof sangen , Leysenen , ende Liedekens , op
die principaelste Feesten ende ghetden des .Taers,
die men in 't Vorstendom Cleve by den Catechismus
singht. Nu met groote neerstigheyt verbetert ends vermeerdert, met nieuwe liedekens (het onze behoort
tot de oude) door H. P. Pr. Domus Fratrum S. Gre-

gorii Embricm. Tot Kevelaer (1685). .
289,
Scaemt u niet tebeteren.
Door PETER HOGERBEETS. Te vinden onder de Duytsche Gedichten , achter „Petri Hogerbetii hornani,
medici , et poeten clarissimi Poëmatum reliquiw."
(Hoorn , Willem Andriesz. , 1606). .
. 291.

Maylied in x 588.
Hert-spieghel en
andere zede-schriften , enz. bovenvermeld. . . . 292.

Uit HENDRIK LAURENSZ. SPIEGHELS

Liefde.
Door

SPIEGIEL ,

ter zelfder plaatse.

. 293.

hebzucht.
Door SPIEGHEL, ter z. pl. .

294.

Puntdicht van Spiegliel.
Ter z. pl.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

294.

Kiest bet ;beste.
Door CAREL VAN MANDEK, in ' t Belg. Museum . D1. VI 29.?

346

AANWIJZING DER STUKKEN.

13alck in liet oog.
Door den

Blz.

zelfde , aldaar. .

. 296.

Protest tegen den slaap.
In DIRCK VOLCKERTS COORNHERTS hoogex genoemden
...
.
. .....
bun d e l. .

296,

Op Coornherts » Recht Gliebruyck".
Door SPIEGHEL. In

beider

gen. bundels te vinden,

299.

Boereclacht.
Door CAREL VAN MANDEB.. Belg. Museum.

Dl. VI. 299.

Schoolgeleerdheid.
Uit

300.

SPIEGFIELS bovengenoemden bundel.

Welkomstgroet te Kerstmis.
Opgenomen in Willems O. Vl. Liederen en in
manns Horw BelgicLe , Dl. II. .

Hoff30e.

Spreekwoorden.
Door JOANNES DAVID , opg. in
ling ,

Willems'

Verhande-

bovengen. . ...

306.

De gheestelijcke jacht.
Door BERTELMEUS BOECX te vinden in
Museum. Dl. IX. . ..

't

Belg.
306.

Troost Christus' Leden.
Door JACOBUS CELOSSE ; uit het Const-thoonende lu weel, enz. Tot Zwol, by Zacharias Heyns. 1607. 30S.

hebben en ontberen.
Uit het zelfde werk. . .

310.

Rederijkers-liedeken.
Door JACOB DUINGLO ; uit het zelfde werk.

Den

. 315.

bequamen tij t.

Door GERBR AND 10ECKEPIER ; in het zelfde werk. 317.

1600. Jubel-jaar-liedt.
Door HENDRIK LAURENSZ. SPIEGIIEL ; in zijn meer
genoemden bundel. .

IIINDI?RLIJKC FEILEIV.

11fz. IX, reg. 5, staat „Lemborch", lees: ,,Limborch".
14, „ 42, „ „sweveden,
„ „swevede".
„ 45 , nt. 19. Lees liever : „Voor 't eerst".
„ 25, reg. 1 , 3, 6 en 8 der koepletten van het geestelijk minnelied
moeten inspringen.
29, Den ondersten regel der bladzijde een „n" toe te voegen,
32, Alle 2e, 4e, en Se regels der koepletten van Noydekijns stuk
moeten inspringen. „Sijn" in den Zen regel van liet le halve koep
moet „sein" gespeld worden.
42, Nt. 30, staat „Toenemen, verbeteren" -- lees: „[iets] verwachten , [zich op iets] verlaten".
Achter nt. 34 te voegen : „meer bepaaldelijk kraambezoek brengt"
„ 44 , Nt. 47 Redde, lees : „Redd'e".
48, Nt. 17 Ven „G" in te voegen.
51, Nt. 4 lees: „In vrede behoeden".
54, Nt. 73 lees : „Ik en".
55, reg. 31 , staat : „speelden" , lees : „sheilde"
71, Achter „zin", reg. 11 een (:).
,. 96, staat „Egmonds", lees: „Egmondsch".
., 106, staat „cwelike", lees: „ewelike".
,. 146, nt. 21, staat „Men", lees: „Mau".
„ 156, in de nt , reg. 12, staat: „13e", lees: „14e".
160, 2e reg. v. o. staat! „weg", lees: „weck".
220, reg. 3, staat: ,,zyt", lees: „zijt". De, op éen na, twee laatst:
regels van het laatste koepiet in te snijden.
288, le koep. , reg. 3, staat: „hinck."; verander de punt in een komma.

